
 

STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 

w PRZYJMIE 

 
 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. art. 60 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004r. nr 256 poz. 2572  z późn. zm.),  

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. 

Nr 61, poz. 624 z późn. zm. ). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r.zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35. z dnia 27 lutego 2007 r. poz. 222). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (dz. u. nr 83 

z dnia 11 maja 2007 r. poz.562) 

 

 

 

STRUKTURA STATUTU: 

 
Rozdział I            Nazwa, typ szkoły oraz jej organy nadrzędne. 

Rozdział II           Cele i zadania szkoły. 

Rozdział III         Organy szkoły. 

Rozdział IV         Organizacja szkoły. 

Rozdział V           Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. 

Rozdział VI          Pracownicy szkoły. 

Rozdział VII        Uczniowie szkoły. 

Rozdział VIII       Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego – WSO. 

Rozdział IX          Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

Rozdział X            Postanowienia końcowe. 

Załączniki wprowadzające zmiany 
 

1. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie szkoły. 

2. Egzemplarz statutu znajduje się również w pokoju nauczycielskim. 
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ROZDZIAŁ I 

 

NAZWA, TYP SZKOŁY ORAZ JEJ ORGANY NADRZĘDNE. 

 
§ 1 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Przyjmie o strukturze 

organizacyjnej klas I - VI została utworzona 1 września 1999 r. Uchwałą Nr VII/45/99 

Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 marca 1999 r.  

 

Adres szkoły:  

Szkoła Podstawowa  

Przyjma 122 

62 – 590 Golina  

 

2. Szkoła Podstawowa w Przyjmie prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki 

budżetowej. 

 

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej w Przyjmie jest Urząd Miejski 

w Golinie. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową w Przyjmie jest 

Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu z delegaturą w Koninie.  

 

 

§ 3 

 

1. W skład Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Przyjmie wchodzą: 

 

1) oddział przedszkolny 3 – 4 latków w Szkole Podstawowej w Przyjmie, 

2) oddział przedszkolny 5 – 6 latków w Szkole Podstawowej w Przyjmie, 

3) 6 – klasowa Szkoła Podstawowa w Przyjmie; 

 

2. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Przyjma, Lubiecz, Brzeźniak, Głodowo. 
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ROZDZIAŁ II 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 4 

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dn. 7.09.1991r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz w Podstawie Programowej 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ,zgodnie 

z aktualnym rozporządzeniem MEN 

 

§ 5 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły 

z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczy szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym; 

3) program profilaktyki, który opisuje treści i działania o charakterze profilaktycznym. 

2. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Przyjmie mają obowiązek realizować program 

wychowawczy szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz  podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym dla dzieci 3 i 4 

letnich i 5 i 6 – letnich; 

2) etap I – klasy I- III szkoły podstawowej; 

3) etap II – klasy IV –VI  szkoły podstawowej. 

§ 6 

 

1. Cele i zadania szkoły określa Misja Szkoły Podstawowej w Przyjmie, program 

wychowawczy oraz program profilaktyki. 

2. Cele i zadania szkoły zawarte w Misji szkoły są następujące: 

1) wychowanie kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces 

w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym; 

2) wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich, 

3) kształtowanie tolerancji, 

4) eliminowanie agresji, 

5) kształtowanie umiejętności pracy nad sobą, 

6) kształtowanie umiejętności interpersonalnych, 

7) kształtowanie otwartości na potrzeby innych, 

8) wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień, 

9) promowanie zdrowego stylu życia, 

10) wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę. 

3. Cele szkoły dla I i II etapu edukacyjnego to: 

1) przyswajanie przez uczniów podstawowych zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad, teorii praktyki, dotyczącej przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich 

doświadczeniom uczniów, 
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2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,  

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie.   

 

§ 7 

 

1. Zadaniem szkoły jest też  zapewnienie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb 

oraz możliwości szkoły. 

2. Uczniowie zamieszkali poza terenem mają zapewniony dowóz do szkoły środkami 

transportu szkolnego. 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNE SZKOŁY 
 

§ 8 

 

1. Zadaniem szkoły jest pełna realizacja celów programowych poszczególnych zajęć 

edukacyjnych z uwzględnieniem podstaw programowych, troska o przydatność 

zdobywanej wiedzy i nabywanych umiejętności a także ograniczenie wiadomości 

encyklopedycznych. 

2. Uczeń wspomagany jest we wszechstronnym rozwoju w toku procesu dydaktycznego 

poprzez: 

1) przyjęcie zasady, że uczeń a nie program nauczania  jest podmiotem procesu 

edukacyjnego, 

2) pobudzenie i inspirowanie ucznia do samodzielnej pracy, 

3) stosowanie aktywizujących metod nauczania i unikanie werbalizmu, 

4) promocję czytelnictwa i włączenie biblioteki szkolnej do procesu edukacyjnego, 

5) zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, 

6) przestrzeganie zasady indywidualizacji wymagań, 

7) pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym przez motywowanie go do 

samodzielnych poszukiwań twórczych, pomoc w zdobywaniu przez niego 

potrzebnej literatury, opiekę ze strony nauczyciela, promowanie talentów w szkole 

i środowisku, 

8) otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce przez ścisłą współpracę 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną poprzez pełną realizację zaleceń 

zawartych w opiniach i orzeczeniach,  popularyzowanie wśród nauczycieli 

i rodziców wiedzy z zakresu praw rozwoju i potrzeb psychicznych dzieci 

młodzieży, 

9) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu społecznym szkoły. 

3. Dokonywana jest stała ewaluacja szczegółowych warunków i sposobów oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

4. Uczeń ma możliwość rozwijania swych zainteresowań poprzez uczestniczenie 
w zajęciach kół przedmiotowych i kół zainteresowań. 

5. W szkole odbywają się następujące zajęcia uwzględniające szczególne potrzeby 

rozwojowe uczniów: rewalidacyjne, terapeutyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, 

gimnastyka korekcyjna. Zajęcia te odbywają się pod warunkiem dysponowania przez 

szkołę odpowiednimi środkami finansowymi. 
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§ 9 

 

1. Zadaniem szkoły w obrębie każdego nauczania jest; 

1) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, 

2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: 

wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł 

z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych we współpracy 

z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych 

i księgozbioru biblioteki,  

3) edukacja multimedialna czyli wychowanie uczniów właściwego odbioru 

i wykorzystania mediów,  

4) edukacja zdrowotna, czyli kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, 

innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.  

 
§ 10 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY I SPOSÓB ICH REALIZACJI 
 

1. Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze, sprzyjające 

wszechstronnemu rozwojowi ucznia . 

2. Uczeń szkoły podstawowej bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych: 

1) ślubowanie uczniów klas I, 

2) apele, akademie z okazji świąt szkolnych, państwowych i regionalnych. 

3) uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem, 

4) pożegnanie uczniów klas VI, 

3. W szkole przestrzegane są zasady tolerancji religijnej, światopoglądowej 

oraz eliminowane postawy agresywnej. 

4. W szkole promuje się aktywność społeczną, odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, 

pracę na zasadach wolontariatu itp. poprzez: 

1) współodpowiedzialność Samorządu Uczniowskiego za estetykę otoczenia, dyżury 

uczniowskie, 

2) włączenie SU do organizowania wszelkich imprez szkolnych klasowych, 

3) uwzględnianie w ocenie zachowania postaw prospołecznych. 

5. Umożliwia się uczniom udział w życiu kulturalnym poprzez: 

1) organizowanie wyjazdów do teatru, kina, na wystawy, 

2) udział w imprezach kulturalnych o walorach wychowawczych, 

3) wspieranie inicjatyw uczniów w przygotowywaniu programów kulturalnych dla 

szkoły i środowiska. 

6. Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy  Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

7. W szkole przestrzega się wychowawczego aspektu oceniania poprzez:  

1) przestrzeganie ustaleń zawartych w szczegółowych warunkach i sposobach 

oceniania wewnątrzszkolnego,  

2) uwzględnienie wkładu pracy, możliwości intelektualnych ucznia oraz jego rozwoju 

intelektualnego i osobowego, 

3) pojmowanie oceny jako czynnika motywującego i dopingującego a nie 

destrukcyjnego. 
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§ 11 

 

ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY 
 

1. Uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych 

oraz pozalekcyjnych zapewnia się opiekę poprzez: 

1) opracowanie stałego planu zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem, w miarę możliwości 

szkoły, zasad higieny pracy umysłowej i bezpieczeństwa, 

2) organizowanie zajęć, w przypadku nieobecności nauczyciela, prowadzącego zajęcia, 

pod opieką wyznaczonego przez dyrektora, nauczyciela, 

3) zobowiązanie wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć, edukacyjnych 

do indywidualnego traktowania uczniów z zaburzeniami słuchu, wzroku i narządów 

ruchu, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych poprzez dyżury 

nauczycieli pełnione w oparciu o harmonogram dyżurów,  

5) zakaz (w trosce o bezpieczeństwo )  samowolnego opuszczania terenu szkoły, 

6) dzieci z oddziału przedszkolnego przyprowadzane są na zajęcia przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub osoby uprawnione, posiadające pisemne upoważnienie 

rodziców (prawnych opiekunów),  

7) w czasie pobytu w szkole dzieci z oddziału przedszkolnego pozostają pod stałą opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby upoważnionej przez Dyrektora szkoły 

zgodnie z dziennym czasem pracy tego oddziału. 

2. Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie 

powierzonej jego opiece uczniów. 

3. Odpowiedzialność za ucznia na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia – jest 

on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku 

mającym miejsce podczas tych zajęć. 

4.  Odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek, wyjazdów i biwaków ponosi 

kierownik wraz z opiekunami.  

5. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły zapewnia się uczniom 

opiekę – zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001r. 

6.  Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne 

są zobowiązani do: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć; 

2) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są 

zajęcia; 

3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia 

o zagrożeniu Dyrekcji szkoły; 

4) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania 

na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie 

wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia; 

5) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach. 
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7.  Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie zapewnia się następujące formy opieki; 

1) pomoc dydaktyczną dla uczniów wykazujących trudności w nauce z w/w przyczyn 

określoną w zadaniach dydaktycznych szkoły, 

2) opiekę wychowawczą określoną w  niniejszym statucie, 

3) pomoc materialną w formie: stypendiów socjalnych, dofinansowania 

4) zakupu podręczników (klasy od 0 – 3   

5) pomoc wynikającą ze współdziałania szkoły z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną i wszelkimi specjalistycznymi placówkami mogącymi świadczyć 

pomoc i wsparcie uczniom ( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). 

8.  Zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

przejawami patologii społecznej odbywa się przez : 

1) realizację programu profilaktyki, 

2) udział uczniów w spektaklach profilaktycznych, wyjazdach warsztatowych na temat 

uzależnień, przemocy, demoralizacji (w miarę posiadanych środków), 

3) podejmowanie tych problemów na godzinach z wychowawcą. 

 
§ 12 

 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY 

Z RODZICAMI 

 
1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

2. Organizatorem i kierownikiem współdziałania rodziców jest wychowawca klasy. 

3. Nauczyciele udzielają rodzicom informacji na temat uczniów na zasadach określonych 

przez dyrektora szkoły. 

4. Szkoła zachęca do współpracy rodziców w realizacji zadań programowych (udział 

w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych: np. wycieczki, biwaki, dyskoteki, 

imprezy klasowe itp.). 

5. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym 

przez regulamin Rady Rodziców. 

6. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

7. Kompetencje Rady Rodziców: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2007&qplikid=1#P1A6
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2) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu 

podręczników. 

 

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7 pkt 

1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

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

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

10. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, Rada 

Rodziców może zapraszać na swoje spotkania Dyrektora szkoły oraz Przedstawicieli 

Rady Pedagogicznej.  

11. Rodzice współpracują z wychowawcą udzielając mu wszelkich niezbędnych informacji 

dotyczących ich dziecka. 

12. Rodzice mają prawo do dyskrecji we wszelkich sprawach dotyczących ich dzieci. 

13. Spotkania z rodzicami odbywają się zgodnie z harmonogramem wyznaczonym na 

początku roku szkolnego oraz zgodnie z tygodniowym planem konsultacji 

z nauczycielami zajęć edukacyjnych. 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2007&qplikid=1#P1A6
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ROZDZIAŁ III 
 

 

ORGANY SZKOŁY 
 

§ 13 

 

1. Organami  Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski  

4) Rada Rodziców, 

 

2. Organom szkoły zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty, a także 

w niniejszym statucie oraz regulaminach tych organów zawierających również zasady 

ich współdziałania. 
3. Wszystkie organy zespołu współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji 

i wzajemnego szacunku. 

4. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej. 

5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych  posiedzeniach  zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej 

decyzji – w terminie 7 dni. 

6. Spory między organami  rozwiązywane są wg zasad: 

1) spory między RP a RR, RP a SU rozstrzyga dyrektor szkoły,  

2) spory między RR a dyrektorem, między SU  a dyrektorem rozstrzyga Rada 

Pedagogiczna, 

3) spory między RP a dyrektorem szkoły rozstrzyga organ prowadzący szkołę. 

 

Podstawą wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest pisemny wniosek jednej ze 

stron. Rozstrzygnięcie sporu powinno nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

 

 

7. Kompetencje dyrektora szkoły: 

1) Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami stosując się do przepisów 

prawa, 

2) Dyrektor szkoły  w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą 

Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, związkami zawodowymi, 

3) Dyrektor szkoły realizuje zadania związane z BHP, 

4) Dyrektor szkoły wykonuje inne zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty 

i przepisów szczegółowych,  

5) Dyrektor szkoły 

a)  kieruje bieżącą działalności dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą  szkoły, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 

c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 
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e) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły, 

f) dysponuje środkami finansowymi, 

g) dba o powierzone mienie, 

h) wydaje polecenia służbowe, 

i) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

j) nadzoruje procedurę awansu zawodowego nauczycieli i dokonuje oceny dorobku 

zawodowego za okres stażu, 

k) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w 

zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, 

l) przeprowadza, koordynuje i odpowiada za wewnętrzne mierzenie jakości pracy 

szkoły, 

m) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły poprzez: badanie 

skuteczności działania szkoły, porównując osiągane efekty z założonymi celami, 

badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, diagnozowanie wybranych obszarów 

pracy szkoły, zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy 

szkoły, według ustalonych kryteriów, 

n) przeprowadza hospitacje polegające w szczególności na obserwowaniu umiejętności 

i postaw uczniów, 

o) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie 

jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

p) przedstawia raport o jakości pracy szkoły Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty, 

organowi prowadzącemu, Radzie Pedagogicznej, Radom Rodziców, Samorządowi 

Uczniowskiemu, 

q) opracowuje program rozwoju szkoły, 

r) odpowiada za organizację i przeprowadzenie sprawdzianu, 

s) reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

t) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, 

u) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły, 

v) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów, 

w) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami, 

x) wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli 

i pracowników szkoły. 

 

8. Kompetencje Rady Pedagogicznej 

 

1) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły 

lub placówki, 

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

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub 

placówki, 

d)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki 

e)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 
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2) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

a) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b)  projekt planu finansowego szkoły lub placówki, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

d) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

3) Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa 

w punkcie 1)a), niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 

dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

4) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian 

i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.  

5) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. 

6) W przypadku określonym w punkcie 5, organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku 

radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.  

7) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków.  

8) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej 

są protokołowane. 

9) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.  

 

9. Organizacja i kompetencje Rady Rodziców.  

1) W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.  

2) W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad klasowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

3) W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności:  

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

b)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych do Rady Rodziców  szkoły. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
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5) Rada rodziców może występować do dyrektora  szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły 

6) Do kompetencji rady rodziców należy:  

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  

 programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

 programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

7) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.  

 

10. Zasady współdziałania organów szkoły: 

 

 

1) Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi 

organami szkoły. 

2) Dyrektor systematycznie współpracuje z radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi 

organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji. 

3) W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele 

poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) 

każdego z organu. 

4) Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich 

kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły. 

5) Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły - niezgodnych z przepisami 

prawa - wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu 

uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.  

6) Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje 

prawo odwołania do dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji 

o treści uchwały.  

7) W przypadku nierespektowania  przez dyrekcję szkoły uprawnień organów, 

prezydium danego organu może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły 

i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia. 

8) W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, 

przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) - dyrektor szkoły, 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2010&qplikid=1#P1A6
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rada pedagogiczna, rada rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie 

możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć l miesiąca od ich powstania. 

9) Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy 

z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenia sprawy do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

11. Zasady rozwiązywania konfliktów: 

 

1) Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji 

i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji 

w granicach swoich kompetencji.  

2) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.  

3) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 

protokołowanych posiedzeń tych organów.  

4) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia 
szybkiej decyzji w terminie 7 dni.  

5) Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się 

o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich 

podjęcia. 

6) Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:  

a) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi 

w danej klasie a uczniami tej klasy,  

b) Dyrektor - jeżeli decyzja wychowawcy klasy nie zakończyła konfliktu, 

7) Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę.  

a) odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 

2 tygodni od daty wydania orzeczenia.  

8) W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor 

szkoły.  

a) w przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora szkoły, strony mogą 

odwołać się do organu prowadzącego szkołę.  

9) Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny 

wniosek  jednej ze stron organ prowadzący szkołę.  

10) Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:  

a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor szkoły,  

b) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni 

odwołania do organu prowadzącego szkołę.  

11) Dyrektor szkoły powołuje koordynatorów między Radą Rodziców a Samorządem 

Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną w osobie opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

12) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, 

również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Nie mogą jednak ingerować w 

działania szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz 

rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań 
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dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom 

ze względu na zachowanie ładu społecznego.  

13) Zebrania rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty w domu dziecka 

mają na celu: 

a) umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi 

klasy i szkoły, 

b) zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci, 

nowego sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania 

zewnętrznego, 

c) uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów 

i trudności, specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności. 

14) Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii na temat pracy szkoły organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

15) Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. 

16) Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem 

a rodzicem, wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra 

publicznego. Dba o przestrzeganie  postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej 

działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 

17) W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje: 

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasowego, 

b) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem samorządu 

przedstawia sprawę wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie, 

c) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są 

ostateczne. 

18) Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej zachowują 

ustalenia zawarte w regulaminie tego organu. 

19) Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność 

tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
§ 14 

 

Podstawą działania szkoły jest Uchwała Nr VII/45/99 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 

marca 1999 r.  w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Przyjmie o strukturze 

organizacyjnej klas I – VI.  

 

§ 15 

 

Rok szkolny rozpoczyna się zgodnie z rozporządzeniem ministra dotyczącym organizacji 

roku szkolnego a kończy 31 sierpnia roku następnego.  

 

§ 16 

 

Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem liczby 

godzin przeznaczonych  na poszczególne zajęcia edukacyjne w danym roku szkolnym. 

 

§ 17 

 

Do 31 marca każdego roku sekretarka szkoły przygotowuje materiały do arkusza 

organizacyjnego (liczba dzieci w danym roczniku zamieszkałych w obwodzie szkoły, liczba 

uczniów w klasach z podziałem na dziewczęta i chłopców).  

 

§ 18 

 

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

arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

Arkusz organizacyjny szkoły jest zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę 

w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny do dnia 30 maja danego roku. 

 

§ 19 

 

1. W arkuszu organizacyjnym  umieszcza się w szczególności:  

1) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,  

2) ogólną liczbę: 

zajęć edukacyjnych obowiązkowych, zajęć edukacyjnych dodatkowych, zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów 

mających trudności w nauce, innych zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami rozwojowymi, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,  

3) liczbę nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego przystępujących do 

postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego 

dotyczy dany arkusz organizacyjny,  oraz terminy złożenia przez nauczycieli 

wniosków o podjęcie tych postępowań. 
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2. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dyrektor  zespołu opracowuje Aneks 

do Arkusza organizacji szkoły podstawowej i przedstawia go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu szkołę do dnia 10 września danego roku. 

 

§ 20 

 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły, ustala z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych. 

 

§ 21 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział  liczący do 26 

uczniów.  

2. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły 

podstawowej.  

3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 

18, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia z organem prowadzącym 

w powyższej sprawie.  

4. W szkole tworzy się oddział przedszkolny realizujący program wychowania 

przedszkolnego, którego zajęcia odbywają się w sali specjalnie do tego przeznaczonej.  

 

§ 22 

 

Godzina zajęć edukacyjnych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut,  z zachowaniem ogólnego 

tygodniowego wymiaru zajęć wynikającego z ramowego planu nauczania. Przerwy 

międzylekcyjne trwają 10 minut, ale przynajmniej dwie z nich są 15 minutowe. Rada 

Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim może podjąć 

uchwałę, w której ustali inny czas trwania i inny układ przerw międzylekcyjnych.  

 

§ 23 

 

Podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na zajęciach z języków obcych, jeśli liczy powyżej 24 uczniów,  

2) informatyki, jeśli liczy powyżej 20 uczniów ( zachowana zasada dwóch uczniów przy 

jednym komputerze),  

3) zajęcia WF są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

 

 

 

§ 24 

 

1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie 

planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość 

nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając w każdym 

dniu zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi co najmniej trzy 

godziny. 
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2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział godzin na poszczególne 

zajęcia zawarte w ramowym planie nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

3. W nauczaniu zintegrowanym dopuszcza się możliwość pracy w układzie 

bezdzwonkowym, z zachowaniem zasad higieny pracy  umysłowej.  

 

§ 25 

 

1. W oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-VI szkoły podstawowej,  szkoła organizuje 

w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii w wymiar 2 godzin w każdym 

oddziale dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie ) wyrażają pisemnie takie 

życzenie w formie deklaracji składanej na początku pierwszego roku nauki do dyrektora 

szkoły. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej 

klasie w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do dyrektora szkoły przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. Uczniowie nie objęci nauką religii, których rodzice świadomie z niej rezygnują, mają 

zapewnioną opiekę na terenie szkoły (świetlica, biblioteka). Jeżeli zajęcia z religii 

wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczniowie ci mogą pójść do domu. 

4. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem 

dyskryminacji uczniów przez kogokolwiek lub w jakiejkolwiek formie. 

 

§ 26 

 

1. Na początku każdego roku szkolnego, przed przystąpieniem do realizacji zajęć 

„wychowania do życia w rodzinie” , nauczyciel prowadzący zajęcia na zebraniu 

ogólnym zapoznaje rodziców  (prawnych opiekunów) uczniów z celami, zasadami 

organizacji tych zajęć, zakresem treści programowych oraz przyjętym do realizacji 

programem nauczania. 

2. Udział ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Zajęcia „wychowania do życia w rodzinie” są organizowane dla uczniów, których 

rodzice (prawni opiekunowie)na początku każdego roku szkolnego wyrażają na piśmie 

zgodę na udział swoich dzieci w tych zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice (prawni opiekunowie) nie wyrazili zgody na uczestniczenie 

ich dzieci w zajęciach „wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę na 

terenie szkoły (świetlica, biblioteka). Jeżeli te zajęcia  wypadają na pierwszej lub 

ostatniej lekcji, uczniowie ci mogą pójść  lub pojechać do domu. 

 

 

§ 27 

 

Przewiduje się możliwość organizowania zajęć dodatkowych finansowanych ze źródeł 

pozabudżetowych. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu 

z organem prowadzącym ustala zasady i ilość zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych), które 

mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub 

między oddziałowych.   
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§ 28 

 

Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie 

porozumienia zawartego między dyrektorem lub (za jego zgodą) poszczególnymi 

nauczycielami a szkołą wyższą. 

 

 

§ 29 

 

Integralną część szkoły stanowi biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą  do realizacji 

potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród 

rodziców. Jej organizację oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określa Regulamin 

Biblioteki. 

 

§ 30 

 
Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na warunki związane 

z dojazdem do szkoły, szkoła organizuje opiekę nad uczniami ( świetlica dowozowa). 
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ROZDZIAŁ V 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 31 

1.  Przedszkole w Szkole Podstawowej w Przyjmie zwane później „przedszkolem” jest 

placówką feryjną. 

2.  Siedziba przedszkola znajduje się w Szkole Podstawowej w Przyjmie. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Gminy w Golinie. 

4. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

 

CELE I ZADANIA  

§ 32 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy  o systemie oświaty oraz 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

2. Celem przedszkola jest: 

1.) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych 

warunków dla prawidłowego rozwoju 

2.)  stymulowanie rozwoju wychowanka 

3.) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi 

i otaczającego go świata, 

4.) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

5.) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej 

6.) umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, 

7.) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi 

i otaczającego go świata, 

8.) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznawanie możliwości 

rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb podjęcie wczesnej interwencji 

specjalistycznej, 

9.) przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 
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§ 33 

 

1. Zadaniem przedszkola jest: 

 

1) zapewnienie dziecku opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, 

bezpiecznym i zdrowym środowisku, 

2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans , 

umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,  

3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności , dążenia do osiągania celów, 

podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, 

4) rozwijanie wrażliwości moralnej , budowanie systemu wartości, 

5) kształtowanie umiejętności obserwacji , ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących 

w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, 

kulturowym i technicznym, 

6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, 

7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, 

fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności, 

wyrażania swoich myśli i przeżyć, 

8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju  fizycznego. 

 § 34 

2. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkola to: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą, 

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,  

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci 

mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci, 

4) spontaniczna działalność dzieci,  

5) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców. 

§ 35 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć 

w przedszkolu oraz poza przedszkolem. 

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem 

dzieciom bezpieczeństwa wspomaga  woźna oddziałowa . 

4. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczyciela 

wspomaga   pomoc nauczyciela. 

5. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba 

prowadząca te zajęcia. 

 

  



 21 

 

ORGANY PRZEDSZKOLA 

§ 36 

1. Organami przedszkola są: 

 

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

 

§ 37 

1. Przedszkolem kieruje dyrektor Szkoły Podstawowej 

1) Dyrektor: 

a) kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, opiekuńczej, administracyjno – gospodarczej 

b) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami, 

c) kieruje działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola, 

d) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, 

e) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego, 

f) dysponuje środkami finansowymi przedszkola określonymi w planie 

finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

g) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola- 

zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola, 

h) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom przedszkola 

i) reprezentuje placówkę na zewnątrz. 

 

§ 38 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci 

uczęszczających do przedszkola – funkcjonuje zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców 

przy Szkole Podstawowej w Przyjmie. 
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§ 39 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci. 

Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na 

temat dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

2.  Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz 

nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, 

3. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz 

znać tematy planów miesięcznych w danym oddziale, 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

§ 40 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 18.  

§ 41 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 4 lat. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

w zbliżonym wieku. 

3. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania 

i uzdolnienia.  

4. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie: 

podstawy programowej opracowanej przez MENiS i  programu wychowania 

w przedszkolu, wybranego z zestawu programów przez Radę Pedagogiczną. 

5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.  

6. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest 

dostosowany do założeń programowych. 

7. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć 

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, 

powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:  

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut, 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 

10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne 

przepisy.  
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§ 42 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły 

 

§ 43 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

szkoły  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,  oraz oczekiwań 

rodziców (prawnych opiekunów).  

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.  

§ 44 

1. Dzienny czas przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora 

szkoły , w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie, 

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący zgodnie z &10 

ust. 1ust.2 pkt. 2 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiącego załącznik nr 

1 do rozporządzenia MEN  z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm. ). 

3. Liczbę miejsc w przedszkolu ustala dyrektor szkoły. 

4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”. 

 

§ 45 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są:  

1) nauczyciele 

2) pracownicy obsługi.  

 

2. Liczbę pracowników określa się w arkuszu organizacyjnym. 

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają 

odrębne przepisy. 
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§ 46 

1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych 

mu wychowanków. 

2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, 

zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej 

aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy. 

3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie 

samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, 

wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń. 

4. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

Przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej odnotowuje w dzienniku zajęć 

przedszkola, który zobowiązany jest prowadzić. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje 

obserwacje swoich wychowanków. 

5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrektora , doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej. 

6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, 

nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody 

i formy pracy do jego możliwości. 

7. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo 

– edukacyjnych. 

8. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 

godzin na tydzień. W ramach tego czasu nauczyciel zobowiązany jest prowadzić: 

 

1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone z dziećmi, 

2) inne czynność wynikające z zadań statutowych szkoły, 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym.  

§ 47 

1. Do obowiązków pracowników przedszkola należy: 

1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola, 

2) przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych, 
3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy, 

4) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

2. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora, 

wynikających z organizacji placówki. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor, 

w przydziale czynności na kolejny rok szkolny. 
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§ 48 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

 

1) przestrzeganie statutu szkoły, 

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 

3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie innej osoby, 

która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne 

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego 

rozwoju. 

3. Rodzice maja prawo: 

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju 

przedszkola i planów pracy w danym oddziale, 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu trudności, 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy przedszkola, 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi 

prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje 

przedstawicielstwa lub Radę Rodziców. 

 

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami: 

1) zebrania grupowe, 

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, 

3) kąciki dla rodziców, 

4) zajęcia otwarte, 

5) imprezy okolicznościowe.  

 

§ 49 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI 

 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, 

a w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 
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3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

4) poszanowania jego godności osobistej, 

5) poszanowania własności, 

6) opieki i ochrony, 

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat, 

8) akceptacji jego osoby. 

§ 50 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI 

  

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 4 lat. 

2. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej 

dostępności. 

3. przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje  dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

 

§ 51 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

2. Przedszkole jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa z budżetu Gminy 

Golina. 

3. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego 

projekt przygotowuje dyrektor placówki . 

4. Plan finansowy zatwierdza Burmistrz Gminy. 

5. Obsługa administracyjno – finansowa jest prowadzona przez Zespół Ekonomiczno 

Administracyjno  Szkolny z siedzibą w Golinie. 

6. Zakres i zasady obsługi określa porozumienie pomiędzy dyrektorem szkoły 

a Burmistrzem Gminy Golina. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

PRACOWNICY SZKOŁY 

 
§ 52 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno- obsługowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. ( Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy) 

2. Obsługę finansowo – kadrową zapewnia organ prowadzący. 

 

 

§ 53 

 

1. Wszystkich pracowników obowiązuje: 

1) Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej , 

2) postanowienia niniejszego Statutu; 

3) zarządzenia przełożonych. 

 

§ 54 

 

Zakres zadań każdego pracownika administracyjno-obsługowego określają imienne 

przydziały czynności, które znajdują się w teczkach osobowych. 

 

§ 55 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą  dla danego oddziału zestaw 

programów nauczania z  zakresu kształcenia ogólnego uwzględniającego podstawę 

programową. Szkolny zestaw programów nauczania udostępniony jest zainteresowanym 

w bibliotece szkolnej. 

2. Spośród członków Rady Pedagogicznej tworzy się następujące zespoły problemowo – 

zadaniowe: 

1) wychowawczy (oddział przedszkolny i klas I-III szkoły podstawowej ) 

2) wychowawczy (klas IV-VI szkoły podstawowej). 

3) do opracowania i nowelizacji  Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu 

Wychowawczego Szkoły,  

4) do opracowania rocznego harmonogramu ( planu )pracy na dany rok szkolny, 

(składany u dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego  roku), 
5) do nowelizacji Statutu Szkoły, 

6) inne według potrzeb.  

 

3. Do stałych zadań zespołów należy: 

1) sporządzanie protokołów z wykonanych zadań,  

2) opracowanie  programów wychowawczych dla poszczególnych etapów 

edukacyjnych, 

3) opracowanie planów wychowawczych i tematyki godzin z wychowawcą dla 

każdego oddziału, 

4) opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, 
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5) analiza, ewaluacja i ewentualna modyfikacja zasad oceniania zachowania 

uczniów, 

6) analiza, ewaluacja i ewentualna modyfikacja Programu Wychowawczego Szkoły 

i Programu Profilaktyki po zakończeniu I, II semestru  każdego roku szkolnego, 

7) samokształcenie, 

8) prowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego 

doskonalenia zawodowego, 

9) wykonywanie innych zadań przydzielonych przez dyrektora wynikających 

z potrzeb szkoły. 

 

§ 56 

 

1. Zadania nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej w Przyjmie są następujące: 

1) efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, stałe podnoszenie jakości 

kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym 

w szkole Programem Wychowawczym Szkoły i szczegółowymi warunkami 

i sposobami oceniania, 

2) sporządzanie planu dydaktycznego, (wynikowego) lub rozkładu materiału nauczania  

z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału i przedstawienie go do 

zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 15 września każdego roku szkolnego; 

3) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych; 

4) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z nauczanych zajęć edukacyjnych 

i przedstawienie go Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 15 września każdego roku 

szkolnego, dokonywanie nowelizacji systemu  i dostosowywanie go do aktualnych 

przepisów prawa; 

5) ścisłe stosowanie zasad oceniania kryterialnego, zachowanie bezstronności 

i obiektywizmu w ocenie ucznia, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia, 

informowanie uczniów i ich rodziców o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych 

uzyskiwanych przez uczniów, o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach w 

nauce i niepowodzeniach szkolnych; 

6) tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się 

i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej 

i zespołowej; 

7) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności 

w nauce, dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, realizacja 

indywidualnych zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

8) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie 

do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego, 

kraju; 

9) upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody wychowawczej; 

10) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy 

w przygotowaniu się do egzaminów przedmiotowych i pozaprzedmiotowych. 
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11) zorganizowanie sali przedmiotowej – dbałość o powierzony sprzęt, środki 

dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania danego przedmiotu, 

estetykę i wystrój; 

12) sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów 

i odnotowywanie nieobecności; 

13) bieżące informowanie uczniów o uzyskanych ocenach cząstkowych oraz śródrocznych 

i rocznych ocenach klasyfikacyjnych; 

14) rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu 

dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego; 

15) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów wychowawczych 

i problemowo – zadaniowych,  

16) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, doskonalenie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy;  

17) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie 

zewnętrznych form doskonalenia zawodowego; 

18) zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, 

dodatkowych i nadobowiązkowych, imprez szkolnych  i środowiskowych, wycieczek, 

wyjazdów i przestrzeganie przepisów BHP; 

19) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych – zgodnie z zasadami 

określonymi w harmonogramie pełnienia dyżurów nauczycielskich; 

20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły – obowiązkowych 

i nadobowiązkowych. 

 

2. Nauczyciel ma prawo do : 

1) wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych 

w zakresie nauczanego przedmiotu; 

2) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła 

przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych; 

3) ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z zasadami 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

4) współdecydowania o ocenie zachowania ucznia; 

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów; 

6) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły. 

3. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły, organem prowadzącym 

szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oraz ewentualnie cywilnie lub 

karnie za: 

1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć 

edukacyjnych; 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków 

dydaktycznych; 

3) skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych; 

4) zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające 

z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia; 

5) uchybienia przeciwko porządkowi pracy; 
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6) uchybienia godności zawodu nauczyciela; 

7) nie wypełnianie powierzonych mu obowiązków. 

 

4. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje Dyrektor  szkoły.  

 

§ 57 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Wskazane jest, aby pełnił tę funkcję 

w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

2. Dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę klasy w następujących przypadkach: 

1) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem; 

2) przeniesienie nauczyciela do innej placówki; 

3) długotrwała nieobecności nauczyciela; 

4) potwierdzonego braku efektów pracy wychowawczej; 

5) na umotywowaną, pisemną prośbę nauczyciela złożoną do Dyrektora szkoły; 

6) na pisemny, umotywowany wniosek rodziców złożony do Dyrektora szkoły – podjęty 

podczas zebrania rodziców,- jeśli za zmianą opowiedzą się wszyscy rodzice obecni na 

zebraniu stanowiący co najmniej 80% ogółu rodziców klasy. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 

lub w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn określonych w pkt. 2. – także w trakcie 

trwania roku szkolnego. 

 

4.  Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój 

ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie 

i społeczeństwie, a w szczególności : 
 

1) diagnoza potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywana 

na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego poprzez 

ankietowanie uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów, rozmowy diagnostyczne, 

wywiady, zajęcia warsztatowe; 

2) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, 

3) stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru; 

4) systematyczna współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów – 

organizowanie spotkań klasowych, przeprowadzanie rozmów indywidualnych, 

pedagogizacja, ankietowanie, wizyty w domach rodzinnych, diagnozowanie 

funkcjonowania systemu rodzinnego; 

5) systematyczna współpraca z nauczycielami, pielęgniarką,   

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

ochrona przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych 

działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, 

rozpoznawanie  i  eliminacja zagrożeń; 

7) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych 

wyników w nauce, organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,  

8) otaczanie dodatkową opieką uczniów szczególnie uzdolnionych – wspieranie, 

motywowanie, umożliwianie rozwijania zdolności   i zainteresowań; 

9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie   oraz  nad wymiarem 

i rozkładem pracy domowej; 
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10) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

11) motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, 

konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, organizacjach szkolnych,  

12) aktywnej działalności na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego; integrowanie 

zespołu klasowego, 

13) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami opartych na życzliwości, 

tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, pomocy; rozwiązywanie 

i eliminacja konfliktów, problemów wychowawczych; 

14) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, szkoły; 

15) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn 

niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych 

w porozumieniu z zespołem uczniowskim i rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia; 

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad BHP w szkole i poza nią; 

17) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzyskiwanych przez niego 

ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, 

niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych; 

18) zapoznawanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z zasadami zawartymi 

w szczegółowych warunkach i  sposobach oceniania wewnątrzszkolnego, kryteriami 

wymagań  edukacyjnych niezbędnych  do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,  statutem szkoły, programem 

wychowawczym szkoły, tematyką godzin wychowawczych, programem profilaktyki, 

działaniami profilaktycznymi i wychowawczo – opiekuńczymi podejmowanymi 

w szkole, wynikami i analizą próbnych i właściwych sprawdzianów, 

19) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z planem 

pracy szkoły, zarządzeniami Dyrekcji, uchwałami Rady Pedagogicznej;  

20) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji dziennika lekcyjnego, 

arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, innej dokumentacji 

wymaganej w szkole;  

21) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy 

z zespołem wychowawczym – Programu Wychowawczego szkoły, planu 

wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, 

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych; 

22) ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej 

klasyfikacyjnej oceny zachowania. 

 

5. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej zawierającej: 

1) listy obecności rodziców na zebraniach; 

2) protokoły zebrań z rodzicami; 

3) notatki z  rozmów  prowadzonych  z  rodzicami, uczniami itp.; 

4) opracowany plan pracy wychowawczej dla swojej klasy. 

 

6. Wychowawca ma prawo do : 

1) współdecydowania z samorządem klasowym i rodzicami (prawnymi opiekunami) 

ucznia o programie i planie działań wychowawczo – opiekuńczych i profilaktycznych 

na dany rok szkolny lub na dłuższe okresy; 
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2) uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno – 

pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od Dyrekcji szkoły, 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców 

metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

8. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za : 

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) uczniów 

3) wokół programu wychowawczego klasy i szkoły; 

4) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom; 

5) realizację przyjętych w szkole programów wychowawczych i  profilaktycznych; 

6) prawidłowość prowadzonej przez siebie dokumentacji wychowawcy klasy. 

9. Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców klas sprawuje Dyrektor szkoły. 



 33 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE  SZKOŁY 

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI 

 
§ 58 

 

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

w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. 

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, a w przypadku dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się 

z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko 

rozpocznie  spełnianie obowiązku szkolnego. 

2. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w pkt. 1. , jest 

zadaniem własnym gminy.  

3. Do oddziału przedszkolnego na wiosek rodzica (opiekuna prawnego) w przypadku 

wolnych miejsc, mogą być przyjmowane dzieci młodsze za zgodą dyrektora szkoły po 

zasięgnięciu opinii opiekuna oddziału. 

4. Rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa 

w pkt. 1., są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - w terminie do końca marca w roku 

poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko zaczyna podlegać obowiązkowi 

szkolnemu, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 

5. Kontrola spełniania obowiązku, o którym mowa w pkt. 1., należy do zadań Dyrektora 

szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko. Decyzję o przyjęciu ucznia 

spoza obwodu szkoły podejmuje Dyrektor szkoły. 

6. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których 

zorganizowano oddziały przedszkolne, są obowiązani powiadomić Dyrektora szkoły, 

w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym 

mowa w pkt. 1., w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym 

zakresie. 

 

§ 59 

 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

3. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) dziecka złożony do Dyrektora szkoły 

naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko,  które przed dniem 

1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki. 

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest 

zwolnione z obowiązku, o którym mowa  w pkt. 2. 

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. 
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6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 60 

 

1. Uczeń spełnia obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej, . 

2. Dyrektorzy niepublicznych oraz publicznych szkół podstawowych   a także dyrektorzy 

szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy o systemie 

oświaty, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić Dyrektora publicznej 

szkoły podstawowej , w których obwodzie uczeń mieszka oraz informować go 

o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do 

Dyrektora publicznej szkoły podstawowej o ustalonym obwodzie, który przyjął do 

szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej. 

3. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w pkt. 1., obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu 

głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony do Dyrektora szkoły -  Dyrektor 

szkoły podstawowej może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku, o którym 

mowa w pkt. 1., poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym oraz określić 

warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed 

rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony do Dyrektora szkoły - Dyrektor 

publicznej szkoły podstawowej  w obwodzie których dziecko mieszka, może zezwolić 

na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko, spełniając odpowiednio 

obowiązek  szkolny lub obowiązek nauki w tej formie, może otrzymać świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie 

egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której Dyrektor zezwolił 

na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

 

§ 61 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są 

zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki 

określonych w zezwoleniu, o którym mowa w § 40  pkt. 5.; 

2. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych  kontrolują spełnianie obowiązku 

szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół. 

3. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań 

własnych przesyłać właściwym dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie 

i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 – 18 lat. 
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4. Nie spełnianie obowiązku, o którym mowa w pkt. 1., obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów  o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

 

§ 62 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

 
1. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej 

kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie 

przedszkolne, zamieszkujące w obwodzie szkoły.  

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które  w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 

szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję 

o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 

ust.1wspomnianej ustawy. 

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej; 

2) na umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia złożony do 

Dyrektora szkoły dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – za zgodą Dyrektora 

szkoły – w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, tzn. liczba uczniów 

w danym oddziale nie przekracza 26. 

4. Granice obwodu szkoły podstawowej zostały określone w Rozdziale I § 3 pkt 

2 niniejszego Statutu. 

5. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole 

podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie : 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu 

arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na 

warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania do 

szkoły podstawowej  ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na 

podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty; 

3) świadectwa ( zaświadczenia ) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej 

ucznia – w przypadku uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową ( lub kolejną 

klasę w szkole podstawowej) dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających 

za granicą lub ukończyli szkołę podstawową (lub kolejną klasę w szkole 

podstawowej) za granicą. 

6. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej. 

 
§ 63 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

 

1. Uczeń ma prawo do : 

1) otrzymania pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

2) motywowania go do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
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3) pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez nauczyciela programu nauczania, sposobów sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania zachowania oraz 

warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów i oceny 

zachowania oraz uzasadnienia wystawianych ocen; 

5) wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania; 

6) dostosowania dla niego wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych – zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – 

pedagogicznej; 

7) pisania odpowiednio sprawdzianu  w warunkach dostosowanych do potrzeb ucznia 

z dysfunkcjami – zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –  pedagogicznej; 

8) zwolnienia go z zajęć wychowania fizycznego, informatyki  na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach jego uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza – na czas określony w tej opinii;  

9) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, stawianymi 

wymaganiami; 

10) właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

11) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo 

oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;  

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

13) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów – na zasadzie równego dostępu do zajęć 

pozalekcyjnych i kół zainteresowań; 

14) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i pomocy w tym 

zakresie ze strony  wychowawcy klasy, nauczycieli, Dyrekcji szkoły, samorządu 

uczniowskiego, właściwych instytucji; 

15) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości 

dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania odpowiedzi  i wyjaśnień; 

16) zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy,  nauczycieli, Dyrekcji 

szkoły – uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi, wsparcia; 

17) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych 

w zaufaniu; 

18) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły – nie może to jednak uwłaczać 

niczyjej godności osobistej; 

19) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych – jeśli nie 

narusza tym dobra innych osób; 

20) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej – godnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją 

szkoły; 
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21) uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych – lekcyjnych, pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych, udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana 

na równi z działalnością szkolną; 

22) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

zawodach, przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa – 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami; 

23) pomocy materialnej i socjalnej w różnej formie – według potrzeb i na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy; 

24) korzystania z pomieszczeń i terenów szkoły, bazy, wyposażenia, środków 

dydaktycznych – tylko za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna; 

25) wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową w szkole; 

26) nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia; 

27) udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie; na zajęcia WDŻ nie będą 

uczęszczać tylko ci uczniowie niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi 

szkoły sprzeciw w formie pisemnej co do udziału dzieci w zajęciach.  

 

2. Uczeń ma obowiązek : 

1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły podstawowej w Przyjmie oraz 

jego stosownych regulaminach; 

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu 

szkoły; 

3) przygotowania się do zajęć edukacyjnych; 

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły oraz osób dorosłych; 

5) odpowiedniego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych; 

6) wykonywania zarządzeń Dyrekcji szkoły, wszystkich poleceń nauczycieli, 

wychowawców i pracowników szkoły – jeśli nie uwłacza to godności osobistej ucznia; 

7) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów, 

8) dostosowania się do organizacji nauki w szkole – punktualnego stawiania się na 

zajęciach lekcyjnych, przebywania podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie 

w miejscach do tego wyznaczonych, bezwzględnego podporządkowania się podczas 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych poleceniom 

nauczycieli, opiekunów lub innych pracowników szkoły, podporządkowania się 

podczas przerw międzylekcyjnych poleceniom nauczycieli dyżurujących – zabrania 

się samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz w czasie oczekiwania na przyjazd 

autobusu szkolnego; w uzasadnionych przypadkach uczeń otrzymuje zgodę na 

opuszczenie terenu szkoły od wychowawcy klasy lub pod jego nieobecność od 

Dyrekcji szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia; 

9) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych – uczniom zabrania się palenia 

tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków 

odurzających zarówno w budynku szkoły, na terenie szkoły jak i poza nim; 

10) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbania o ład, porządek 

i czystość na terenie szkoły – uczeń ma obowiązek używania obuwia zmiennego 

podczas całego roku szkolnego, bez względu na pogodę. Jeśli uczeń nie ma 

zmienionego obuwia będzie zakładał ochraniacze jednorazowe. Uczeń zobowiązany 

jest do odkupienia jednorazowych ochraniaczy.  
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11) pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych 

do szkoły – szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub 

zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru 

przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, drogie obuwie, zegarki, aparaty 

fotograficzne , biżuterię ) i pieniądze; 

12) bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach, salach 

przedmiotowych,  

13) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób; 

14) czynnie przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i agresji; 

15) przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły i do budynku szkolnego materiałów 

i środków zagrażających zdrowiu i życiu; 

16) przestrzegania zakazu niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół 

szkoły, wyposażenia szkoły, sprzętów i urządzeń – uczeń ponosi odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody; 

17) rzetelnego pełnienia dyżurów w klasach i w innych pomieszczeniach szkoły ; 

18) zabrania się uczniom przebywania w szatniach szkolnych bez uzasadnionego powodu 

– dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia; 

19) terminowego usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach lekcyjnych 

w formie pisemnego usprawiedliwienia od rodziców(prawnych opiekunów) ucznia 

w terminie jednego tygodnia po przyjściu ucznia do szkoły. Usprawiedliwienie 

powinno być napisane przez rodzica ( opiekuna) z podpisem i datami  nieobecności 

w zeszycie do usprawiedliwień  Rodzic (prawny opiekun) może usprawiedliwić 

nieobecność dziecka na zajęciach szkolnych osobiście  niezwłocznie  po przyjściu do 

szkoły – nie dłużej niż w ciągu tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności, po 

tym terminie nieobecności nie będą usprawiedliwiane. 

20) Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków wynikających z nieobecności w szkole; 

21) posiadania stroju galowego ( dziewczęta – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, 

chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula ) i noszenia go podczas uroczystości 

szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, reprezentowania szkoły na 

zewnątrz, imprez okolicznościowych – szkolnych  i środowiskowych; 

22) przestrzegania zasad higieny i estetyki wyglądu – zabrania się noszenia ubioru 

nieestetycznego lub uwłaczającego godności ucznia lub innych osób, farbowania 

włosów, przychodzenia do szkoły w makijażu,  noszenia na zajęciach wychowania 

fizycznego, techniki kolczyków i biżuterii (zarówno przez chłopców, jak idziewczęta ) 

stwarzających zagrożenie zdrowia ucznia i innych osób.  

23) samodzielnej pracy podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów – 

zabrania się korzystania z jakichkolwiek źródeł pomocy bez zgody nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia;; 

24) zabrania się przynoszenia do szkoły  jakiegokolwiek sprzętu grającego (np. MP3) 

telefonów komórkowych, dyktafonów i aparatów fotograficznych; 

25) każdego ucznia podczas pobytu w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz 

fotografowania, filmowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku – w tym telefonem 

komórkowym – innych osób – bez ich wiedzy i zgody; zakaz ten dotyczy wszelkich 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form wypoczynku 

organizowanych przez szkołę. 

26) w przypadku złamania przez ucznia zakazu, o którym mowa w pkt. 23, 24  uczeń jest 

zobowiązany przekazać telefon komórkowy, aparat fotograficzny, MP3 lub inne 

urządzenie nagrywające, grające  do depozytu Dyrekcji szkoły –odbiór tych urządzeń 

jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. 
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3. Szczegółowe uregulowania dotyczące praw i obowiązków uczniów określane są 

w zarządzeniach Dyrektora szkoły wydawanych po konsultacjach i zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego. 

  

§ 64 

 

SYSTEM NAGRÓD I KAR 

 
1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

dobre lokaty w konkursach przedmiotowych, pozaprzedmiotowych, olimpiadach, 

osiągnięcia sportowe, aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska, 

stuprocentową frekwencję – w następujących formach :  

1) pochwała ustna wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała ustna Dyrektora szkoły na apelu wobec całej społeczności szkolnej; 

3) nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej za zajęcie 

I, II i III miejsca w konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych na etapie 

szkolnym – wręczane przez Dyrektora szkoły na apelu ; 

4) listy gratulacyjne dla rodziców uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej , którzy 

uzyskali na zakończenie roku szkolnego średnią ocen 4,75 lub więcej oraz wzorową 

lub bardzo dobrą ocenę zachowania – wręczane przez dyrektora na koniec roku 

szkolnego,   

5) nagrody książkowe  dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej osiągających 

najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu na zakończenie roku  szkolnego – wręczane 

przez Dyrektora szkoły podczas uroczystości zakończenia  roku szkolnego; 

6) świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla wszystkich uczniów klas IV – 

VI szkoły podstawowej , którzy uzyskali na zakończenie roku szkolnego średnią ocen 

4,75 lub więcej oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania oraz nagrody 

rzeczowe dla w/w uczniów, którzy uzyskali na zakończenie roku szkolnego średnią 

ocen 4,75 lub więcej i wzorową ocenę zachowania – wręczane przez Dyrektora szkoły 

podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego; 

7) nagrody książkowe i dyplomy dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej za 

stuprocentową frekwencję i osiągnięcia sportowe wręczane podczas uroczystości 

zakończenie roku szkolnego; 

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy 

lub Organów szkoły, a wręcza Dyrektor szkoły wobec całej społeczności szkolnej. 

3. W każdym przypadku wyróżniania i nagradzania uczniów zasięga się opinii 

wychowawcy klasy i zespołu klasowego lub samorządu uczniowskiego. 

4. Przyznaniu nagrody, poza uczniem, informowani są jego rodzice/prawni opiekunowie 

i cała społeczność szkolna. 

 

§ 65 

 

1. Wobec ucznia naruszającego określone w Statucie szkoły zasady stosuje się 
proporcjonalnie do wykroczenia oddziaływania wychowawcze – w tym kary: 

1) upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy; 

2) naganę ustną nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy z wpisem do zeszytu uwag; 

3) naganę Dyrektora szkoły wobec klasy; 

4) naganę Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej ; 

5) powiadomienie rodziców w formie pisemnej bądź ustnej o nagannym zachowaniu 

ucznia; 
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6) wezwanie rodziców 

7) zakaz uczestnictwa w dyskotekach szkolnych, wycieczkach i wyjazdach oraz 

reprezentowania szkoły na zewnątrz ucznia, który rażąco narusza zasady określone 

w statucie szkoły i wobec którego nie skutkują zastosowane kary,  których mowa 

w pkt. 1 – 6 

 

2. Kary wymienione w ust. 1. pkt. 1 – 2 wymierza nauczyciel lub wychowawca klasy, po 

zasięgnięciu opinii zespołu klasowego lub zainteresowanych pracowników szkoły. 

3. Kary wymienione w ust. 1. pkt. 3 –7 wymierza Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

zespołu klasowego, wychowawcy klasy,  i  zainteresowanych nauczycieli lub 

pracowników szkoły – na wniosek wychowawcy klasy lub Organów  szkoły. 

4. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień  przed Dyrektorem 

szkoły, w obecności wychowawcy klasy  – wyjaśnienie może mieć formę ustną – 

wówczas wychowawca klasy sporządza z niego notatkę, którą podpisuje uczeń lub 

formę pisemną – sporządzoną przez ucznia. 

5. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

6. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od 

kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub nauczyciela, o której mowa w ust. 

1. pkt. 1 – 2  do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. Dyrektor 

szkoły  rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia i udziela pisemnej  

odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie 

kary nałożonej na ucznia, jeśli uzyska on poręczenie wychowawcy klasy lub Samorządu 

Uczniowskiego. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna. 

7. Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do wniesienia odwołania od kary 

wymierzonej przez Dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 1. 3 – 7 do Rady 

Pedagogicznej w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. Rada Pedagogiczna, 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, rozpatruje odwołanie   w terminie 7 dni od daty 

jego złożenia i  przedstawia swoją opinię na piśmie Dyrektorowi szkoły – obligując go 

do utrzymania lub zawieszenia wykonania kary i informując ucznia na piśmie o tym 

fakcie. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna. 

8. Kary stosowane wobec uczniów wymienione w ust. 1. pkt. 1 – 7 mają charakter 

zamknięty (ustalony ) i ich wykaz może być zawężony lub rozszerzony tylko  w drodze 

nowelizacji Statutu. 

9. Za jedno wykroczenie zostaje wymierzona jedna kara. 

10. Wszystkie kary dyscyplinarne uczniów są zapisywane na końcu dziennika lekcyjnego.  

11. Szkoła ma obowiązek informowania na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

o zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca 

zainteresowanego ucznia. 

 

ROZDZIAŁ VIII 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 
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§ 66 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia 

2. WSO ma na celu:  

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

postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) tworzenie pozytywnego klimatu społecznego i emocjonalnego wsparcia, w którym 

uczeń jest właściwie doceniany i szanowany, 

5) zachęcanie do podejmowania ryzyka w trakcie uczenia się, aby powstrzymać możliwe 

negatywne skutki doświadczeń szkolnych, takich jak zniechęcenie, zmęczenie, obawa 

przed niepowodzeniem, wycofywanie się, poczucie niedowartościowania, 

6) stwarzanie uczniom szansy realizowania takich celów nauki, jakie są dla niego 

osobiście ważne, wspomagając tym samym jego naturalne możliwości i tendencje do 

uczenia się, rozwoju i do brania odpowiedzialności za własną naukę, 

7) stwarzanie uczniowi szansy na odnoszenie sukcesu, pokazywanie tego, co umie, co 

robi dobrze – jako budzenie motywacji wewnętrznej i zachęty do podejmowania 

dalszych prób i stawiania sobie celów, 

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

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

9) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej 

 

3. WSO obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych i ujęcie ich w przedmiotowych systemach 

oceniania, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 67 

 

W czasie trwania roku szkolnego - w drugim lub trzecim tygodniu stycznia (w zależności od 

terminu ferii zimowych) - odbywa się klasyfikacja śródroczna, a w trzecim tygodniu czerwca 

– klasyfikacja roczna. 

Dokładny termin klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły. 

 

§ 68 

 

1. Wszyscy nauczyciele do 15 października każdego roku szkolnego informują uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

2. Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanych przez 

poszczególnych nauczycieli programów nauczania zawarte są w przedmiotowych 

systemach oceniania.  

3. Wychowawca klasy do 15 października każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Uczniowie i rodzice po zapoznaniu się z zasadami WSO i PSO potwierdzają swoim 

podpisem znajomość wyżej wymienionych dokumentów, a kartkę z podpisami 

przechowuje wychowawca klasy do końca bieżącego roku szkolnego. 

 

§ 69 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 
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orzeczenia. Dostosowanie w/w wymagań następuje po uzgodnieniach z nauczycielami 

uczącymi w danej klasie. 

4. Rodzice sami składają wniosek do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w celu 

ustalenia terminu badania dziecka.  

 

§ 70 

 

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

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

§ 71 

 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia z zajęć 

z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na 

czas określony w tej opinii.  

2. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

  

§ 72 

 

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

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

§ 73 

 

OCENIANIE W I ETAPIE EDUKACJI 

KL. I – III 

 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym, harmonijnym 

rozwoju. Przedmiotem oceniania szkolnego są postępy w rozwoju ucznia. 

 

Cele oceniania: 

 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

4. Starczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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§ 74 

 

Zasady oceniania: 

 

1. Informowanie uczniów i rodziców (opiekunów):  

1) w klasach I-III nauczyciele przygotowują na piśmie, na pierwsze spotkanie 

z rodzicami (w każdym roku szkolnym), zestawy wymagań dotyczących 

poszczególnych aktywności edukacyjnych 

2) zasadach oceniania z zachowania wychowawca informuje uczniów na początku roku 

szkolnego, a rodziców do 15 października danego roku szkolnego, 

2. Jawność oceniania: Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców 

(opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu 

w trakcie zajęć, rodzice podczas spotkań klasowych, indywidualnych spotkań 

nauczycieli z rodzicami  oraz konsultacji.  

3. Obniżanie wymagań: Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania 

edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w 

uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

wynikającym z programu nauczania. 

 

§ 75 

 

Sposoby oceniania: 

 

1. Wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości, dokonywana we wrześniu, która 

dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, 

społeczno-emocjonalnego ucznia oraz rozwoju jego funkcji poznawczo-motorycznych, 

warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej. Wstępna ocena stanowi 

podstawę do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego każdemu 

uczniowi maksymalny rozwój. 

2. Ocena bieżąca to słowna lub pisemna ocena motywująca do aktywności i wysiłku 

ucznia. wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać, usprawnić. 

Ocena bieżąca informuje ucznia o jego zachowaniu i postępach każdego dnia w trakcie 

zajęć szkolnych. Uczeń oceniany jest również podczas sprawdzianów kontrolujących 

opanowanie umiejętności językowych i matematycznych. Ocena bieżąca to również: 

1) kontrola ciągła poprzez obserwację pracy ucznia, jego zachowania i zaangażowania, 

analiza przyrostu wiedzy oraz osiąganych sprawności i umiejętności; 

2) samokontrola – teczki z pracami, zeszyty przedmiotowe, prace pisemne, zeszyty 

ćwiczeń, wystawki tematyczne, gry dramowe, inscenizacje, inne formy; 

3) kontrola doraźna poprzez sprawdziany, testy, zadania domowe. 

4) w klasach I – III szkoły podstawowej nauczyciele przyjęli następujące formy ocen 

bieżących: 

a) wspaniale ( 6 ) 

b) bardzo dobrze  ( 5 ) 

c) dobrze ( 4 ) 

d) zadowalająco  ( 3 ) 

e) masz kłopoty ( 2 ) 
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f) pracuj więcej ( 1 )  

3. Śródroczna ocena opisowa podsumowująca, dająca wskazówki do dalszej pracy 

ucznia, jest redagowana pisemnie w połowie roku szkolnego (styczeń).Informuje 

o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania nad czym uczeń powinien 

intensywnie popracować, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych. 

4. Roczna ocena opisowa  podsumowująco - klasyfikacyjna, wyrażona w formie 

pisemnej na koniec roku szkolnego. W sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach 

ucznia w danym roku szkolnym w zakresie  osiągnięć edukacyjnych (mówienie, 

czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, przyrodnicze, artystyczno-techniczne, 

motoryczno-zdrowotne), zachowania i osiągnięć szczególnych. 

5. Ocena opisowa powinna zawierać informacje dotyczące:  

1) postępów ucznia, efektów jego pracy,  

2) napotykanych przez niego trudności w stosunku do możliwości i wymagań 

edukacyjnych,  

3) potrzeb rozwojowych ucznia,  

4) propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia. 

6. W ramach w/w informacji uwzględnia się następujące sfery rozwoju ucznia:  

 

1) rozwój poznawczy  

a) mówienie,  

b) słuchanie,  

c) czytanie,  

d) pisanie,  

e) umiejętności matematyczne,  

f) umiejętności przyrodnicze, 

g) umiejętności pracy z komputerem,  

 

2) rozwój artystyczny,  

3) rozwój fizyczny,  

4) rozwój społeczno-emocjonalny 

7. Ocena końcowa – po zakończeniu I etapu kształcenia to  sprawdzenie za pomocą 

testu poziomu kompetencji zawartych w podstawach programowych. 

8. Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia ( podczas 

zebrań lub rozmów indywidualnych ) o postępach ucznia w nauce i jego osiągnięciach 

oraz zachowaniu. 

 

§ 76 

 

 

Przewidywane umiejętności ucznia: 

 

Klasa I 

Wymagane umiejętności ucznia (wg nowej podstawy programowej): 

 

Edukacja polonistyczna.  
1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę 

języka: 
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1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co 

przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, 

2) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania 

i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi 

zbyt głośno, 

3) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także 

inspirowane literaturą; 

2. W zakresie umiejętności czytania i pisania: 

1) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone 

rysunki,  piktogramy, znaki informacyjne i napisy, 

2) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty, 

3) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność 

graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), 

4) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, 

5) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, 

opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez 

nauczyciela, 

6) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy 

dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela; 

3. W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych: 

1) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania 

bohatera literackiego lub wymyślonego, 

2) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence, 

3) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy. 

 

Język obcy nowożytny.  
1. Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 

2. Nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; 

3. Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; 

4. Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 

przedmiotami. 

 

 

Edukacja muzyczna. 
1. Powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje 

śpiewanki i rymowanki; 

2. Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój 

i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki); 

3. Realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała); 

4. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać; 

5. Świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie 

i niewerbalnie; 

6. Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego. 
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Edukacja plastyczna. 
1. Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; 

posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura; 

2. Ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, 

opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych; 

3. Wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach 

teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym 

mieszka; 

4. Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), 

malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat. 

 

Edukacja społeczna.  
1. Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, 

że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać 

lub zatajać prawdy; 

2. Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; 

przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, 

grzecznie zwraca  się do innych w szkole, w domu i na ulicy; 

3. Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, 

wywiązuje się z powinności wobec nich; 

4. Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do 

realiów ekonomicznych rodziny; 

5. Zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić 

o pomoc; 

6. Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego; 

7. Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym 

zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich 

zwrócić o pomoc; 

8. Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna 

symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii 

Europejskiej. 

 

Edukacja przyrodnicza.  

1. W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt: 

1) rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: 

park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka), 

2) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty 

i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy, 

3) wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie 

domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle 

i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody), 

4) wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, 

zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice, 

5) zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk 

i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie 

śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku 

i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato, 
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6) zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin 

(np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, 

7) wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, 

roślin i zwierząt, 

8) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; 

2. W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych: 

1) obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody, 

2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do 

podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody, 

3) nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, 

podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające 

z pogody, 

4) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, 

pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. 

 

Edukacja matematyczna.  
1. W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki: 

1) ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów 

w porównywanych zbiorach, 

2) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt 

w takiej serii, określa następne i poprzednie, 

3) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania, 

4) w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się 

rozumnie, dąży do wykonania zadania, 

5) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem 

obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje 

(np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku, 

6) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest 

powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór 

(np. szlaczek); 

2. W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: 

1) sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), 

wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje 

liczby cyframi (zakres do 10), 

2) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na 

zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie  do 10, 

poprawnie zapisuje te działania, 

3) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga 

dodawania lub odejmowania, 

4) zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, 

stosując zapis cyfrowy i znaki działań; 

3. W zakresie pomiaru: 



 49 

1) długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów, 

2) ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że 

towar w sklepie jest pakowany według wagi, 

3) płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, 

4) czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy 

kalendarz, i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, 

który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych 

obowiązków; 

4. W zakresie obliczeń pieniężnych: 

1) zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet 

i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży, 

2) zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go. 

 

Zajęcia komputerowe.  

1. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając 

z myszy i klawiatury; 

2. Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia; 

3. Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 

Zajęcia techniczne.  
1. W zakresie wychowania technicznego: 

1) wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje 

(np. latawce, wiatraczki, tratwy), 

2) zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), 

posługuje się nimi, nie psując ich, 

3) buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, 

wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne 

z gotowych zestawów do montażu np. dźwigi, samochody, samoloty, statki, domy; 

2. W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych: 

1) utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni 

i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku, 

2) zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń 

technicznych, 

3) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze 

środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie 

powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe. 

 

Wychowanie fizyczne.  

1. Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami; 

2. Potrafi: 

1) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować, 

2) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, 

3) wykonywać ćwiczenia równoważne; 
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3. Dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.; 

4. Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: 

szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie 

higieny; właściwie  zachowuje się w sytuacji choroby; 

5. Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych 

(np. środków czystości, środków ochrony roślin); 

6. Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im. 

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności 

dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości. 

Religia. 

1. Uczeń zna podstawowe prawdy o stworzeniu świata widzialnego i niewidzialnego;  

2. Rozpoznaje siebie jako: 

1) najwyższe stworzenie Boże; 

2) Dziecko Boże; 

3) członka Kościoła;  

3. Uczeń zna Osobę Jezusa jako: 

1) Syna Bożego; 

2) Zbawiciela; 

3) Założyciela i Głowę Kościoła  

4. Uczeń zna podstawowe prawdy o Kościele: 

5. Rozumie ideę modlitwy jako rozmowy z Bogiem, zna jej podstawowe jej formy; 

6. Poznał Pismo Święte jako „List od Boga do niego"; 

7. Zna na pamięć modlitwy „Ojcze nasz", i „Zdrowaś Maryjo"; 

8. Potrafi formułować proste modlitwy swoimi słowami; 

9. Dostrzega potrzeby najbliższych i otoczenia; 

10. Wyrażać czynną miłość chrześcijańską przez postawę koleżeństwa, przebaczenie 

i modlitwę wstawienniczą. 

Etyka.  
1. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współpracuje w zabawach 

i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, 

ustępuje osobom starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.); 

2. Wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych; nie niszczy 

otoczenia; 

3. Zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność, stara się przeciwstawiać 

kłamstwu i obmowie; 

4. Wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu 

pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich; 

5. Niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych; 

6. Wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem 

ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej. 

 

1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 

1) korzysta z informacji: 
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a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, czyta i rozumie 

teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski, 

b) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze 

słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym, 

c) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; 

d) potrafi z nich korzystać; 

2) analizuje i interpretuje teksty kultury: 

a) przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 

z dziełami literackimi, 

b) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, 

wskazuje głównych bohaterów, 

c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, 

d) ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie  

i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat, 

e) pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz 

innych środków dydaktycznych; 

3) tworzy wypowiedzi: 

a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, 

list prywatny, życzenia, zaproszenie, 

b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, 

c) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne 

zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, 

d) dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, 

stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym 

i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe, 

e) dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy 

w zdaniu, zdania w tekście, 

f) pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, 

g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości 

samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. 

 

2. Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III: 

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego); 

2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 

3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach 

audio i video); 

4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; 

5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze 

rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział 

w miniprzedstawieniach teatralnych; 
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6) przepisuje wyrazy i zdania; 

7) w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, 

książeczek, środków multimedialnych; 

8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 

 

3. Edukacja muzyczna. Uczeń kończący klasę III: 

1) w zakresie odbioru muzyki: 

a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej: 

 śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku 

szkolnym); 

 śpiewa z pamięci hymn narodowy, 

 gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz 

 melodycznych (proste melodie i akompaniamenty), 

 realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory 

rytmiczne; 

 reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum 

i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje), 

 tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca 

ludowego, 

b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, 

akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas 

trwania wartości rytmicznych, nut i pauz), 

c) aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami 

pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo 

i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, 

bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, 

perkusja); 

d) rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem 

ich kolejne części); 

2) w zakresie tworzenia muzyki: 

a) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje 

ruchowe do muzyki, 

b) improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad, 

c) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 

 

4. Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę III: 

1) w zakresie percepcji sztuki: 

a) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami 

sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; 

uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury 

działających na ich rzecz, 
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b) korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności 

twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora); 

 

2) w zakresie ekspresji przez sztukę: 

a) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego 

jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując 

określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne), 

b) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu 

własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku 

szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych); 

3) w zakresie recepcji sztuki: 

a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki 

plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy 

medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową 

b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego 

i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując 

się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej). 

 

5. Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę III. 

1) odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi 

słabszych i pomaga potrzebującym; 

2) identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe 

i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że 

trzeba do niej dostosować swe oczekiwania; 

3) wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy 

grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami 

w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy 

i wypoczynku; 

4) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że 

wszyscy ludzie mają równe prawa; 

5) zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje 

je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; 

6) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie 

mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność; 

7) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia 

historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, 

w której mieszka, dla Polski i świata; 

8) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi 

i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz; 

9) zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, 

niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, 

policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. 

 

6. Edukacja przyrodnicza. Uczeń kończący klasę III: 
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1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże 

przyczynę ze skutkiem; 

2) opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące 

i w zbiornikach  wodnych; 

3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, 

nizinnego, górskiego; 

4) wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje 

i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 

5) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; 

6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie 

zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, 

nadmierny hałas, kłusownictwo); 

7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: 

a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, 

b) znaczenie powietrza i wody dla życia, 

c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 

8) nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek); 

9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność 

kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza; 

10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); 

orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu 

burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich 

sytuacjach. 

 

7. Edukacja matematyczna. Uczeń kończący klasę III: 

1) liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 

100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; 

2) zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 

3) porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, 

=); 

4) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); 

sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; 

5) podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia 

za pomocą mnożenia; 

6) rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez 

przenoszenia na drugą stronę); 

7) rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym 

zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); 

8) wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach 

codziennych wymagających takich umiejętności; 

9) mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz 

odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe 

obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych 
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w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. 

jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry); 

10) waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; 

wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń 

dwumianowanych w obliczeniach formalnych); 

11) odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; 

12) odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 

5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); 

13) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; 

14) podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje 

chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; 

15) odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających 

cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, 

minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); 

16) rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, 

położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje 

odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów 

(w centymetrach); 

17) rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu 

i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety). 

 

8. Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę III: 

1) umie obsługiwać komputer: 

a) posługuje się myszą i klawiaturą, 

b) poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; 

2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje 

zainteresowania; korzysta z opcji w programach; 

3) wyszukuje i korzysta z informacji: 

c) przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), 

d) dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach 

w określonym zakresie, 

e) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 

 

4) tworzy teksty i rysunki: 

f) wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, 

g) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; 

5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

h) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza 

kontakty społeczne, 

i) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów 

i podawania swojego adresu, 

j) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu 

i multimediów. 
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9. Zajęcia techniczne. Uczeń kończący klasę III: 

1) zna środowisko techniczne na tyle, że: 

a) orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to 

zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, 

b) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, 

samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, 

telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, 

biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, 

prądnica rowerowa), 

c)  określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa 

lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), 

estetycznych (np. ładne lub brzydkie); 

2) realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu: 

d) przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera 

odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały 

włókiennicze) oraz narzędzia, 

e)  rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej 

i zespołowej, 

f) posiada umiejętności: 

 odmierzania potrzebnej ilości materiału, 

 cięcia papieru, tektury itp., 

 montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych 

instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, 

mostów, modele samochodów, samolotów i statków, w miarę możliwości, 

montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem 

gotowych zestawów; 

3) dba o bezpieczeństwo własne i innych: 

g) utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

h) właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

i) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać 

ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 

 

10. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę III: 

1) w zakresie sprawności fizycznej: 

a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut, 
b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka 

kręgosłupa; 

2) w zakresie treningu zdrowotnego: 

c) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót 

w przód, 

d) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi 

przeszkodami, 

e) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie; 
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3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku: 

f) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 

g)  jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach, 

h)  bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, 

respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego, 

i) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami 

w miarę swoich możliwości; 

4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: 

j) dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

k)  wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność 

fizyczna, 

l) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych 

niezgodnie z przeznaczeniem, 

m)  dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole, 

n) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; 

posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

o)  potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo 

zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

11. Religia. Uczeń kończący klasę III: 

1) umie skojarzyć konkretne postawy, zachowania i obowiązki z przykazaniami miłości,  

2) dziesięcioma przykazaniami Bożymi, pięcioma przykazaniami kościelnymi 

i Ośmioma Błogosławieństwami,  

3) umie wymienić dwie części Mszy świętej: liturgię słowa i liturgię eucharystyczną, 

4) umie wymienić najważniejsze uroczystości roku liturgicznego (co najmniej Boże 

Narodzenie i Wielkanoc) i powiedzieć, jaką tajemnicę wiary świętujemy przez nie, 

5) wie, że Bóg stworzył świat, Syn Boży, Zbawiciel, został posłany przez Ojca dla 

ratowania ludzi, Duch Święty jest Pocieszycielem i działa w Kościele, 

6) wie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, aby ludzi 

uratować od zła, obdarzyć szczęściem i zaprowadzić do Boga, 

7) wie, że oddajemy cześć Maryi, gdyż była Matką Boga i wiernie kochała Jezusa 

Chrystusa, 

8) wie, że podczas Mszy świętej czytane jest Pismo Święte,   

9) wie, że przez czytania liturgiczne przemawia do ludzi sam Jezus Chrystus i głosi 

Dobrą Nowinę o tym, że zwyciężył zło, śmierć i że dobro dzięki Jezusowi zwycięży,  

10) wie, że w liturgii słowa najpierw przepraszamy Boga i ludzi za przewinienia, potem 

wielbimy Boga w hymnie, słuchamy czytań (Dobrej Nowiny) i homilii oraz 

odpowiadamy wyznaniem wiary i modlitwą powszechną 

11) wie, jakie wydarzenia związane były z męką, śmiercią na krzyżu 

i zmartwychwstaniem Pana Jezusa, 

12) wie, że Msza święta jest ofiarą, dziękczynieniem i ucztą,  

13) wie, że podczas Mszy świętej Jezus Chrystus składa siebie w ofierze pod postacią 

chleba i wina, a uczestnicy Mszy świętej współofiarowują się Bogu z Chrystusem, 

14) wie, że podczas Mszy świętej kapłan działa w imieniu Jezusa Chrystusa, 

15) wie, że istnieją przykazania miłości, Dekalog, pięć przykazań kościelnych, Osiem 

Błogosławieństw, 
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16) wie, kto jest papieżem, biskupem diecezjalnym, proboszczem w jego parafii 

i rodzicami chrzestnymi, 

12. Etyka. Uczeń kończący klasę III: 

1) rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak 

wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny; okazuje szacunek 

osobom starszym; 

2) zastanawia się nad tym, na co ma wpływ, na czym mu zależy, do czego może dążyć 

nie krzywdząc innych; stara się nieść pomoc potrzebującym; 

3) wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga przeciwstawiania się 

kłamstwu i obmowie; potrafi z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, 

opowiadań, legend, komiksów; 

4) wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara się tego przestrzegać; wie, że 

należy naprawić wyrządzoną szkodę; dostrzega, kiedy postaci z baśni, opowiadań, 

legend, komiksów nie przestrzegają reguły „nie kradnij”; 

5) starannie dobiera przyjaciół i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości; 

6) wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swojego otoczenia. 

 

§ 77 

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 

 

1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Nauczyciele zbierają dane 

o dydaktycznym rozwoju uczniów i ich zachowaniu poprzez bieżące obserwacje 

i sprawdziany odnotowywane w dziennikach za pomocą ustalonych przez nauczycieli 

znaków. 

2. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie; 

3. Ucznia klas I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych 

przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno 

– pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną w porozumieniu z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi. 

 

§ 78 

 

1. W klasach I - III informację o przewidywanej ocenie rocznej rodzice otrzymują 

w formie ustnej na podstawie zapisów w dzienniku, zapisów w zeszycie wychowawcy 

na zebraniu rodziców, które odbywa się najpóźniej miesiąc przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

2. W I etapie edukacyjnym ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

Uwzględnia ona:  

1) stosunek do obowiązków i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym,  

2) kulturę osobistą,  

3) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych 

oraz funkcjonujących umów. 

Ocena opisowa śródroczna wpisywana jest do dziennika lekcyjnego, zaś kserokopię oceny 

z podpisem wychowawcy otrzymują rodzice. 
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Ocena opisowa roczna wpisywana jest do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen. 

 

§ 79 

 

FORMY I SPOSOBY USTALANIA OCEN NA II ETAPIE KSZTAŁCENIA 

 

1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się jako:  

1) kontrola ciągła poprzez obserwację pracy ucznia, jego zachowania i zaangażowania, 

analiza przyrostu wiedzy oraz osiąganych sprawności i umiejętności; 

2) samokontrola – teczki z pracami, zeszyty przedmiotowe, prace pisemne, zeszyty 

ćwiczeń, wystawki tematyczne, gry dramowe, inscenizacje, inne formy; 

3) kontrola doraźna poprzez sprawdziany, testy, zadania domowe. 

 

§ 80 

 

1. Oceniane są indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach 

dydaktycznych: 

1) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się, 

2) systematyczność pracy ucznia, 

3) samodzielność, 

4) zaangażowanie i kreatywność, 

5) umiejętność prezentowania wiedzy, 

6) umiejętność współpracy w grupie. 

 

§ 81 

 

1. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu: 

1) obowiązkowe: 

2) dziennik lekcyjny, 

3) arkusze ocen, 

4) teczka wychowawcy, 

5) dodatkowe w zależności od potrzeb i wg reguł ustalonych w przedmiotowych 

systemach oceniania. 

 

§ 82 

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

1) odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział 

w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, krótkie i długie wypowiedzi na 

lekcji z trzech ostatnich lekcji oraz na lekcji powtórzeniowej z ostatniego działu, 

czytanie ze zrozumieniem). 

2) prace pisemne w klasie: 

a) odpowiedzi pisemne w formie kartkówek – praca sprawdzająca wiadomości 

i umiejętności ucznia zdobyte i ćwiczone na maksymalnie 3 jednostkach lekcyjnych 
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bezpośrednio poprzedzających kartkówkę, trwająca nie dłużej niż 20 minut. 

Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadać kartkówki. Oceny z kartkówki nie 

podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej.  Kartkówka jest 

obowiązkowa. Jeśli uczeń był nieobecny na wszystkich zajęciach edukacyjnych, 

z których sprawdzane są wiadomości  i umiejętności wcześniej zgłosił 

nieprzygotowanie do lekcji, oceny z kartkówki nie wpisuje się do dziennika. 

 

b) odpowiedzi pisemne w formie pracy klasowej  (sprawdziany), jest to, całogodzinna 

lub dwugodzinna samodzielna praca ucznia przyjmująca formę testu, wypracowania, 

zadań otwartych, itp. Pracę klasową należy  zapowiedzieć z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem i jednocześnie ten fakt odnotować ołówkiem 

w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace 

klasowe, w  ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną. Prace klasowe muszą być 

poprzedzone powtórką lub dokładnym podaniem zakresu  materiału, który mają 

obejmować, dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem 

wystawionej oceny uczeń musi otrzymać w okresie do dwóch tygodni od daty 

pisania danej pracy.  Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać prace klasowe 

uczniów do końca roku szkolnego (31.08. danego roku).Jeżeli uczeń nie napisał 

z przyczyn losowych pracy klasowej, jest obowiązany jest do  napisania jej 

w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem przedmiotu,  przy czym 

indywidualne przypadki losowe rozpatruje się odrębnie. 

 

c) dyktanda (pisane z pamięci, ze słuchu, polegające na uzupełnianiu luk w tekście) – 

poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni, czas 

trwania do 45 minut, 

d) testy różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy) – 

według specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; czas 

trwania do 90 minut, sprawdzające znajomość treści problemowych etapami. 

 

e) inne:  ćwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, konkursy, prowadzenie 

zeszytu(ćwiczeń i przedmiotowego) itd. 

  

3) prace domowe - mogą przyjmować formę pisemną lub ustną:  

a) ćwiczenia, 

b) notatki, 

c) własna twórczość - wytwory literackie, plastyczne, inne, 

d) referat - duża forma wypowiedzi pisemnej, długo terminowy czas wykonania (od 

1 do 2 miesięcy), 

e) wypracowanie literackie. 

f) prace dodatkowe (album, prace plastyczne, gazetka, model, schemat i inne) 

Przy ocenianiu pracy domowej bierze się pod uwagę: 
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 jakość, 

 staranność – nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy  nieczytelnej, 

 dokładność, 

 terminowość – nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy oddanej po 
wyznaczonym terminie,  

 

4) aktywność na lekcji: 

a) praca samodzielna, 

b) praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie, 

sposób prezentacji, efekty pracy), 

c) odgrywanie ról, drama., 

d) inne formy aktywności.( gra dydaktyczna, quiz, doświadczenia praktyczne, praca 

z mapą i atlasem, tekstem źródłowym, śpiew, test sprawności fizycznej, udział 

w konkursach olimpiadach, zawodach …). 

Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+” lub ocenę cząstkową. Przy 

ustalaniu oceny z wychowania fizycznego techniki, muzyki i plastyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. 

 

§ 83 

 

1. Częstotliwość oceniania: 

1) w jednym tygodniu uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace klasowe, a w ciągu 

jednego    dnia nie więcej niż jedną, 

2) kartkówka (z trzech ostatnich lekcji) jest rozumiana jako odpowiedź ustna, do której 

uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcję. W związku z powyższym może 

się ona odbywać na poszczególnych zajęciach w ciągu dnia. 

3) zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów 

z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkty 1 i 2 nie obowiązują,  

4) częstotliwość oceniania innych form aktywności (np. prace domowe, aktywność na 

lekcji) jest zawarta w przedmiotowych systemach oceniania. 

2. Terminy oddawania prac pisemnych: 

1) przyjmuje się następujące terminy oddawania prac pisemnych: 

a) prace klasowe, sprawdziany - do dwóch tygodni roboczych, 

b) kartkówki - do jednego tygodnia roboczego. 

2) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę.  

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniu, 

w czasie indywidualnych kontaktów z nauczycielem oraz konsultacji. 

3. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia kwestionowanej przez niego oceny 

pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie określonym przez nauczyciela. 
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Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy 

czym brana pod uwagę jest ocena z poprawy. 

4. Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnych ocen cząstkowych zgodnie z zasadami 

zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania. 

5. Warunki poprawy ocen bieżących: Uczeń może poprawić ocenę z każdej pracy 

klasowej w terminie dwóch tygodni od otrzymania oceny, jeżeli otrzymał stopień 

niedostateczny, dopuszczający lub dostateczny. W pozostałych przypadkach po 

uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne. Z poprawy pracy 

klasowej można otrzymać każdy stopień z wyjątkiem stopnia celującego. Podczas 

oceniania śródrocznego i rocznego nauczyciel bierze pod uwagę stopień pierwszy 

i stopień poprawiony. Zapis w dzienniku powinien być „stopień pierwszy/stopień 

poprawiony” np. ¼ 

 

§ 84 

 

1. Umowa w sprawie nie przygotowania się ucznia do lekcji: 

1) uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć w dniu następującym po nieobecności 

spowodowanej: 

a) wypadkiem losowym 

b) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej krótkotrwałą chorobą. 

2) udział w zawodach, innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku 

uzupełnienia wiadomości, notatek, prac domowych. 

3) uczeń ma prawo dwa razy w roku zgłosić nieprzygotowanie do lekcji nie podając 

przyczyn. Prawo to nie dotyczy prac klasowych. W PSO nauczyciel może zwiększyć 

ten limit. 

4) szczegółowe zasady w sprawie nie przygotowania się do lekcji zawarte są 

w kontraktach przedmiotowych.  

2. Wyrównywanie braków: 

a) uczeń ma prawo do pomocy w ramach: 

b) zajęć wyrównawczych, 

c) zajęć świetlicowych, 

d) dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu, 

indywidualnych konsultacji z nauczycielem, 

e) pomocy koleżeńskiej. 

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

4. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 

 

§ 85 

 

ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKACJI 
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1. Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności 

według kryteriów określonych w przedmiotowych systemach oceniania.  

2. Nauczyciel ma obowiązek oceniać uczniów systematycznie uwzględniając różne formy 

aktywności ucznia.  

3. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania - wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

4. Informacje o bieżących ocenach uczniów rodzice otrzymują w formie pisemnej lub 

ustnej w czasie zebrań oraz w trakcie indywidualnych kontaktów oraz konsultacji 

z nauczycielem. 

5. Ocena śródroczna i końcoworoczna jest wystawiana przez nauczyciela zajęć 

edukacyjnych na podstawie ocen cząstkowych – bieżących, uzyskanych przez ucznia 

w obszarach: 

1) prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, testy ponad przedmiotowe, 

2) prace domowe (ustne i pisemne), odpowiedzi ustne uczniów, 

3) aktywność na lekcji, prace dodatkowe. 

Przy czym główną rolę odgrywają oceny z podpunktu 1). 

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

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

§ 86 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia 

w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 87 

 

1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

ustala się w stopniach według następującej skali: 

 

stopień celujący (cel) -   6, 

stopień bardzo dobry (bdb) -   5, 

stopień dobry (db) -    4, 

stopień dostateczny (dst) -   3, 

stopień dopuszczający (dop) - 2, 

stopień niedostateczny (ndst) -  1. 

 

2. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów. 

stopień celujący   6 

stopień bardzo dobry +  5+ 

stopień bardzo dobry   5 
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stopień dobry +  4+ 

stopień dobry   4 

stopień dostateczny +  3+ 

stopień dostateczny  3 

stopień dopuszczający + 2+ 

stopień dopuszczający 2 

stopień niedostateczny + 1+ 

stopień niedostateczny 1 

 

3. Prace klasowe ocenia się według następującej skali procentowej: 

 

100% punktów – stopień celujący 

99% - 91% punktów – stopień bardzo dobry 

90% - 75% punktów – stopień dobry 

74% - 50% punktów – stopień dostateczny 

49% - 30% punktów – stopień dopuszczający 

29% punktów i poniżej – stopień niedostateczny. 

 

§ 88 

 

1. Najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia a wychowawca – rodziców 

o przewidywanych dla ucznia śródrocznych i końcoworocznych ocenach z zajęć 

edukacyjnych oraz z zachowania, poprzez wypisanie i dostarczenie rodzicom kartek 

z przewidywanymi ocenami za pierwsze lub drugie półrocze. Rodzice potwierdzają 

informację podpisem w wyznaczonym miejscu.  

W przypadku nie podpisania informacji przez rodzica, wychowawca zamieszcza 

odpowiednią adnotację pod informacją i  następnego dnia kontaktuje się telefonicznie 

z rodzicami, informując o przewidywanych ocenach. Fakt ten odnotowuje w dzienniku 

lekcyjnym. W przypadku niemożności kontaktu telefonicznego, wychowawca wysyła 

zawiadomienie do rodzica. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) dziecka informację należy przesłać następnego dnia pocztą w formie 

pisemnej, listem poleconym z pieczęcią szkoły. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych i zachowania pełnią funkcję 

diagnozującą osiągnięcia ucznia oraz informacyjną dla ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) i nie podlegają procedurom poprawiania (z wyjątkiem ocen 

niedostatecznych, w stosunku do których stosuje się procedury poprawiania 

przewidywanej oceny klasyfikacyjnej) 

3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne są wpisywane do dziennika przez nauczycieli 

poszczególnych zajęć edukacyjnych najpóźniej 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

§ 89 

 

1. Uczeń może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć wyższą od 

przewidywanej ocenę roczną, jeżeli: 

1) zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia chęć poprawy tej oceny w okresie 

nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej. 
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2) wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny 

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż  10 dni przed terminem 

posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

2. Procedura określona w ust. 1 może mieć formę pisemną w postaci kontraktu między 

nauczycielem i uczniem oraz jego rodzicami (opiekunami). 

3. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 pkt. a i b  powoduje 

ustalenie oceny rocznej takiej, jak przewidywana. 

 

§ 90 

 

1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych, oprócz tych, z których został zwolniony. 

2. Roczne oceny klasyfikacyjne są wpisywane do dziennika przez nauczycieli 

poszczególnych zajęć edukacyjnych najpóźniej siedem dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej 

3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i 2 rozdziału 

VII 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

§ 91 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena 

wystawiana jest oceną jawną. Ocenę „naganną” wychowawca zobowiązany jest 

umotywować na Radzie Pedagogicznej. 

2. Ocena z  zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej, 

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. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

4. Przy ustanowieniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
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kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

7. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, 

a uczeń klasy programowo najwyższej w szkole nie kończy szkoły. 

8. Na początku roku szkolnego wychowawca przedstawia uczniom: 

1) kryteria oceny z zachowania, 

2) co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie, 

3) jaka jest możliwość poprawienia przewidywanej oceny. 

9. Przewidywana roczna ocena z  zachowania wpisana jest do dziennika najpóźniej siedem 

dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Najpóźniej miesiąc przed 

rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest 

obowiązany poinformować ucznia (na lekcji wychowawczej) i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) - o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

z zachowania. Rodzice potwierdzają informację podpisem. W przypadku nie podpisania 

informacji przez rodzica, wychowawca zamieszcza odpowiednią adnotację pod 

informacją i  następnego dnia kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, informując 

o przewidywanych ocenach. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. W przypadku 

niemożności kontaktu telefonicznego, wychowawca wysyła zawiadomienie do rodzica. 

W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka informację 

należy przesłać następnego dnia pocztą w formie pisemnej, listem poleconym 

z pieczęcią szkoły. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisywane są 

do dziennika przez wychowawcę najpóźniej siedem dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

§ 92 

 

1. Uczeń może uzyskać wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną 

z zachowania, jeśli: 

1) zgłosi wychowawcy chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż 3 dni od 

otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej, 

2) spełni do posiedzenia rady klasyfikacyjnej wszystkie wymogi na ocenę wyższą. 

2. Procedura określona w ust. 1 może mieć formę pisemną w postaci kontraktu między 

wychowawcą i uczniem oraz jego rodzicami (opiekunami) podpisanego w obecności 

wychowawcy klasy. 

3. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 powoduje ustalenie oceny 

rocznej z  zachowania takiej, jak przewidywana 

4. Ustęp 1 nie odnosi się do uczniów, którzy wielokrotnie w rażący sposób naruszają 

Statut i Regulamin Szkolny. Za rażące uchybienia przeciw w/w dokumentom uważa się: 

1) fałszowanie dokumentów szkolnych (usprawiedliwień, ocen); 

2) celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego lub prywatnego; 
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3) chuligaństwo – wszczynanie bójek, awantur, wulgarne słownictwo, wyłudzanie 

pieniędzy, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi; 

4) palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych 

5) posiadanie, handel i używanie środków odurzających (narkotyków); 

6) znieważanie innych uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego lub innych 

pracowników szkoły; 

 

§ 93 

 

Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna 

z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 rozdziału VII. 

Tryb powiadomienia o przewidywanej nagannej śródrocznej i końcoworocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z zachowania obowiązuje tak jak w przypadku niedostatecznej śródrocznej 

i końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 z zachowania po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca 

klasy, po poinformowaniu o tym fakcie rodziców ucznia, w porozumieniu z radą 

pedagogiczną i dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną ocenę z zachowania.  

 

§ 94 

 

1. Przy ustalaniu oceny zachowania bierze się pod uwagę przede wszystkim przejawy 

zachowania ucznia oraz jego wysiłki w pracy nad sobą.  

2. Należy kierować się zasadą, że wychowawca klasy winien być na bieżąco informowany 

o wszystkich sprawach związanych z zachowaniem jego uczniów (poprzez odpowiedni 

wpis w dzienniku ) tak, by mógł podejmować odpowiednie środki wychowawcze we 

właściwym czasie i dokonać prawidłowej oceny. 

3.  Wychowawca systematycznie informuje rodziców ucznia o jego zachowaniu, starając 

się wspólnie z nimi ustalić właściwe kierunki i sposoby oddziaływania 

wychowawczego. Uczeń powinien być na bieżąco informowany o zapisach uwag 

w dzienniku, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.  

4. Wszystkie uwagi bądź zastrzeżenia co do wpisywanych uwag uczeń powinien kierować 

do wychowawcy klasy. 

 

§ 95 

 

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

Ustala się następujące kryteria ocen: 

1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia  wykraczające wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych,  

2) posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału, 

3) samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań 

i problemów, 

4) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

5) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, 
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6) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

program nauczania, 

7) odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych (co 

najmniej na szczeblu gminnym) i innych (co najmniej na  szczeblu rejonowym) lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

8) jest bardzo aktywny na lekcjach. 

2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia wymagania dopełniające z danych zajęć edukacyjnych,  

2) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu, 

3) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując 

się nabytymi umiejętnościami, 

4) bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

5) sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych, 

6) wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji. 

3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia  rozszerzone wymagania z danych zajęć edukacyjnych, 

2) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu 

zadowalającym, 

3) zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności, 

4) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym 

wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 

5) jest aktywny w czasie lekcji. 

4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia  podstawowe wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, 

2) opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień, 

3) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności,  

4) wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym 

5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia konieczne wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, 

2) ma poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie czasu,  

3) braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki  

4) przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia, wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności 

6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) nie spełnia nawet wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych  

2) ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy 

pomocy nauczyciela, 
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3) uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, 

4) nie opanował określonego minimum materiału, co uniemożliwia mu kontynuację 

nauki na wyższym poziomie edukacji, 

5) nie uczynił żadnych postępów (wykazuje się brakiem przyrostu wiedzy 

i umiejętności). 

 

§ 96 

 

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA 

  

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu i Regulaminu Szkolnego, jest 

pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole, 

2) jest uczciwy - nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane 

samodzielnie, 

3) w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag w ogóle nie ma wpisów o negatywnym 

zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich 

pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach 

organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, 

4) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

5) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 

nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, 

6) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się na 

swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne, 

7) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów, 

8) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych 

dla zdrowia, 

9) nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, 

10) umie wszystkie spory rozstrzygać w drodze negocjacji i mediacji, 

11) wyróżnia się w stosunkach koleżeńskich, chętnie pomaga innym, również słabszym, 

12) jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne, 

13) pracuje społecznie lecz nie kosztem lekcji, 

14) uczy się systematycznie i uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości,  

15) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,   

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega Statutu i Regulaminu Szkolnego, 

2) jest systematyczny w nauce, uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości, 

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

wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli, 

4) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia 

w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie więcej niż 
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3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne 

godziny, 

5) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty 

z kolegami i osobami starszymi, 

6) w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi 

dotyczące zachowania nacechowanego niską szkodliwością dla innych i siebie, 

7) jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów, 

8) bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia, 

9) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych 

dla zdrowia, 

10) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

11) nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega Statutu i Regulaminu, 

2) pracuje na miarę swoich możliwości, 

3) wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

4) systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 

10 nieusprawiedliwionych godzin i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą godzinę, nie 

spóźnia się na godziny kolejne, 

5) nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi, 

6) zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 3 pisemne uwagi 

niewłaściwym zachowaniu, 

7) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, 

8) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych 

dla zdrowia, 

9) bierze udział w życiu klasy i szkoły, 

10) nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych. 

11) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w Statucie 

i Regulaminie Szkoły, 

2) stara się uczyć systematycznie, 

3) opuścił zajęcia szkolne i ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, liczba 

spóźnień nie przekracza 8, 

4) mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

5) zdarza mu się niszczyć mienie szkoły i kolegów, 

6) jego strój i wygląd zewnętrzny nie odbiegają rażąco od norm zawartych 

w Regulaminie Szkoły, 

7) w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 5 pisemnych uwag 

dotyczących zachowania, 

8) czasem przyczynia się do złego odbioru szkoły w środowisku (zdarza mu się 

wchodzić w konflikty i źle zachowywać się na wycieczkach, zawodach, imprezach 

szkolnych), 
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9) nieumyślnie stwarza sytuacje niebezpieczne, 

10) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych 

dla zdrowia, 

11) wykazuje chęć poprawy, dotrzymuje słowa, pracuje nad poprawą swojego 

zachowania. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) wielokrotnie i świadomie dopuszczał się łamania postanowień Statutu i Regulaminu 

Szkoły, 

2) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego – przynosi 

niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, 

3) pali papierosy, pije alkohol, używa środki odurzające i szkodliwe dla zdrowia, 

4) wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do 

nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów, 

5) w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 8 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to 

uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm 

zachowania, 

6) w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia 

się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia, 

7) nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy, 

8) nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez 

szkołę warunków na miarę możliwości ucznia. 

 Uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy w/w. kryteria, otrzymuje ocenę nieodpowiednią. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) rażąco narusza Statut i Regulamin Szkoły, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny 

środki wychowawcze nie odnoszą skutku, 

2) nagminnie opuszcza i spóźnia się na zajęcia szkolne, 

3) nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez 

szkołę warunków na miarę możliwości ucznia, 

4) świadomie łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym, 

5) jest agresywny i wulgarny, 

6) stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia własnego i innych (wnoszenie i spożywanie 

alkoholu, palenie papierosów, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, 

samo okaleczenie się), 

7) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, 

zastraszanie 

8) wchodzi w konflikt z prawem (oszustwa, fałszerstwa dokumentów, wymuszanie, 

udział w rozbojach i kradzieżach, stosowanie przemocy i inne), pozostaje pod 

nadzorem kuratora i policji, 

9) słabo rokuje nadzieję na poprawę, ponieważ lekceważy i odrzuca okazywaną pomoc. 

Uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy w/w. kryteria, otrzymuje ocenę naganną. 
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§ 97 

 

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej.(z zastrzeżeniem § 1 ust. 1, § 3 ust. 3,  rozdział IX,  § 7 ust. 

6 i 7 rozdziału IV) 

2. Uczeń, który nie spełnił w/w warunków, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej, (z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 rozdziału IX). 

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

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

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

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych 

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

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

5. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej 

(z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 i 7 rozdział IV), 

2) przystąpił ponadto odpowiednio do sprawdzianu którym mowa w rozdziale X.. Uczeń, 

który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił odpowiednio do 

sprawdzianu w ustalonym  terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do 

sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, 

nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektora 

komisji okręgowej. 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

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

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

7. Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje dyplom 

wzorowego ucznia oraz  nagrodę książkową a jego rodzice list gratulacyjny. 
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§ 98 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która; 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi  opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły  – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

takie same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

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

klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych  szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor  szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

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

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdziału IX ust.1, 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
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1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia 

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust.2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym  przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się także w przypadku rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z  tym że termin do 

zgłoszenia  zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzonego  egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest  ostateczna. 

 

§ 99 

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 

2 i § 2.ust.1 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdziału IX pkt 1 i § 2 ust.1. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 2. 

 

§ 100 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

Przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego: 

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

edukacyjnych, jeśli 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 szkolnym planie 

nauczania.  

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zadawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny jeśli uczeń jest w trudnej sytuacji rodzinnej lub 

zdrowotnej. 
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4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka 

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o  którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem 

ust. 8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt.1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora 

szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, którym mowa w ust. 4 pkt. 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami)  liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. Egzamin klasyfikacyjny celem ustalenia oceny śródrocznej musi się odbyć do końca 

marca, a celem ustalenia oceny końcoworocznej do końca sierpnia. 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, których mowa w ust. 10a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład 

komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”. 
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§ 101 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Wyjątkowe przypadki to: 

1) długotrwała choroba ucznia,  

2) wychowywanie się ucznia w rodzinie dysfunkcyjnej. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz 

wychowania fizycznego, z  których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii 

letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły  – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

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

komisji. 

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

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, 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 są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej. 
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§ 102 

 

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania 

umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych 

przepisach.  

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. Informator zawierający 

w szczególności opis zakresu sprawdzianu oraz kryteriów oceniania i form jego 

przeprowadzania, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 

31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany 

sprawdzian. 

3. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

 

§ 103 

 

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

sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy.  

2. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym 

poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym 

jest przeprowadzany sprawdzian  - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły 

podstawowej; 3.  Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi 

szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany sprawdzian. 

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  

4. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie 

zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach 

i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

5. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor 

szkoły.  

 

§ 104 

 

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 

zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów 

objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 
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przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego,(dyrektorowi 

szkoły).  

Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. 

 

§ 105 

 

1. Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.  

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące 

przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.  

3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu 

choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, 

dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego 

w danej szkole.  

4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, 

o którym mowa powyżej, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, 

organizowane przez komisję okręgową.  

5. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności:  

1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu, którą przesyła pocztą 

elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, 

w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do 

dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, 

2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie 

z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;  

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż 

na miesiąc przed terminem sprawdzianu, 

4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły 

nadzorujące przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczących tych 

zespołów; 

5) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu - przed jego rozpoczęciem;  

6) nadzoruje przebieg sprawdzianu,  

7) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się, 

8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali go  

oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi 

komisji okręgowej;  

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

i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji 

okręgowej, 

10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej 

przygotowania i przebiegu sprawdzianu.  

6. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające 

pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami niezbędnymi 

do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie 

sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia 
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sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje 

i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. 

7. W przypadku stwierdzenia, że w/w przesyłki zostały naruszone, lub nie zawierają 

wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, niezwłocznie 

powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

 

§ 106 

 

1. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. 

2. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:  

1) przewodniczący;  

2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej 

szkole lub w placówce. 

3. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności 

odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu.  

4. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu 

nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 

5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład 

zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 

 

§ 107 

 

1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne 

materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone.  

2. W przypadku stwierdzenia, że w/w pakiety zostały naruszone, przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym 

dyrektora komisji okręgowej.  

3. W przypadku stwierdzenia, że w/w pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących 

zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje 

przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do 

przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów 

w poszczególnych salach.  

4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, 

polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.  

5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub 

karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.  

6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu 

nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który 

zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. 

7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się 

kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań 

i kart odpowiedzi. 
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§ 108 

 

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

ustawione w jednym  kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy 

uczniów. 

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

urządzeń telekomunikacyjnych. 

3. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.  

4. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 

uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy 

medycznej.  

5. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład 

zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powołani na podst. rozporządzenia MENiS 

z dnia 7 września 2004r. 

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

zadań ani ich nie komentuje.  

 

§ 109 

 

1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli 

uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego 

ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy i przerwaniu 

sprawdzianu zamieszcza się w protokole. 

2. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu 

w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu 

w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 

dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

3. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu 

w następnym roku.  

4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor 

komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek 

w porozumieniu z  rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

  

§ 110 

 

1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. 

2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, 

o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji 

okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów 

przyznanych przez egzaminatorów.  

3. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 
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4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do 

wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

5. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na 

świadectwie ukończenia szkoły.  

6. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla 

każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku sprawdzianu 

przeprowadzonego w terminie dodatkowym - do dnia 31 sierpnia danego roku.  

7. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom).  

8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu 

sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.  

9. Protokół  przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.  

10. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.  

11. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych 

przepisach.  

 

§ 111 

 

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

okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące 

jego przeprowadzania.  

2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty 

ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.  

3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, 

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

unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli 

naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić 

w stosunku do wszystkich lub poszczególnych uczniów.  

4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub 

zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, 

w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych 

uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, 

w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tych uczniów 

i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.  

6. Termin ponownego sprawdzianu (egzaminu) ustala dyrektor Komisji Centralnej.  

 

§ 112 

 

SYSTEM NAGRÓD I KAR 

 

Celem wyróżniania uczniów jest promowanie postaw społecznie pożądanych, motywowanie 

do uczenia się, rozwoju zainteresowań, pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu 

publicznym poprzez udział w konkursach i zawodach oraz zwrócenie uwagi na wartość 

rezultatów takich działań. 
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1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

dobre lokaty w konkursach przedmiotowych, pozaprzedmiotowych, olimpiadach, 

osiągnięcia sportowe, aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska, 

stuprocentową frekwencję –   w następujących formach :  

1) pochwała ustna wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała ustna Dyrektora szkoły na apelu wobec całej społeczności szkolnej; 

3) nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej za zajęcie 

I, II i III miejsca w konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych na etapie 

szkolnym – wręczane przez Dyrektora szkoły na apelu ; 

4) listy gratulacyjne dla rodziców uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej , którzy 

uzyskali na zakończenie roku szkolnego średnią ocen 4,75 lub więcej oraz wzorową 

lub bardzo dobrą ocenę zachowania – wręczane przez dyrektora na koniec roku 

szkolnego,   

5) nagrody książkowe dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej osiągających 

najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu na zakończenie roku  szkolnego – wręczane 

przez Dyrektora szkoły podczas uroczystości zakończenia  roku szkolnego; 

6) świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla wszystkich uczniów klas IV – 

VI szkoły podstawowej , którzy uzyskali na zakończenie roku szkolnego średnią ocen 

4,75 lub więcej oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania oraz nagrody 

rzeczowe dla w/w uczniów, którzy uzyskali na zakończenie roku szkolnego średnią 

ocen 4,75 lub więcej i wzorową ocenę zachowania – wręczane przez Dyrektora szkoły 

podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego; 

7) nagrody książkowe i dyplomy dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej za 

stuprocentową frekwencję i osiągnięcia sportowe wręczane podczas uroczystości 

zakończenie roku szkolnego; 

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy 

lub organów szkoły, a wręcza Dyrektor szkoły wobec całej społeczności szkolnej. 

3. W każdym przypadku wyróżniania i nagradzania uczniów zasięga się opinii 

wychowawcy klasy i zespołu klasowego lub samorządu uczniowskiego. 

4. Przyznaniu nagrody, poza uczniem, informowani są jego rodzice/prawni opiekunowie 

i cała społeczność szkolna. 

 

§ 113 

 

1. Wobec ucznia naruszającego określone w Statucie szkoły zasady stosuje się 

proporcjonalnie do wykroczenia oddziaływania wychowawcze – w tym kary: 

1) upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy; 

2) naganę ustną nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy z wpisem do zeszytu uwag; 

3) naganę Dyrektora szkoły wobec klasy; 

4) naganę Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej ; 

5) powiadomienie rodziców w formie pisemnej bądź ustnej o nagannym zachowaniu 

ucznia; 

6) wezwanie rodziców 

7) zakaz uczestnictwa w dyskotekach szkolnych, wycieczkach i wyjazdach oraz 

reprezentowania szkoły na zewnątrz ucznia, który rażąco narusza zasady określone 

w statucie szkoły i wobec którego nie skutkują zastosowane kary,  których mowa 

w podpunktach. 1 – 6 

2. Kary wymienione w ust. 1. punkt. 1 – 2 wymierza nauczyciel lub wychowawca klasy, 

po zasięgnięciu opinii zespołu klasowego lub zainteresowanych pracowników szkoły. 
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3. Kary wymienione w ust. 1 punkt. 3 –7 wymierza Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii zespołu klasowego, wychowawcy klasy, i zainteresowanych nauczycieli lub 

pracowników szkoły – na wniosek wychowawcy klasy lub organów  szkoły. 

4. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień  przed Dyrektorem 

szkoły, w obecności wychowawcy klasy  – wyjaśnienie może mieć formę ustną – 

wówczas wychowawca klasy sporządza z niego notatkę, którą podpisuje uczeń lub 

formę pisemną – sporządzoną przez ucznia. 

5. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

6. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od 

kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub nauczyciela,  o której mowa w ust. 

1. podpunkt 1 – 2  do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. 

Dyrektor szkoły  rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia i udziela 

pisemnej  odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może zawiesić 

wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeśli uzyska on poręczenie wychowawcy klasy lub 

Samorządu Uczniowskiego. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna. 

7. Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do wniesienia odwołania od kary 

wymierzonej przez Dyrektora szkoły, o której mowa w pkt. 1. podpunkt 3– 7 do Rady 

Pedagogicznej w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. Rada Pedagogiczna, 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, rozpatruje odwołanie   w terminie 7 dni od daty 

jego złożenia i  przedstawia swoją opinię na piśmie Dyrektorowi szkoły – obligując go 

do utrzymania lub zawieszenia wykonania kary i informując ucznia na piśmie o tym 

fakcie. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna. 

8. Kary stosowane wobec uczniów wymienione w ust. 1 punkt 1 – 7 mają charakter 

zamknięty (ustalony) i ich wykaz może być zawężony lub rozszerzony tylko w drodze 

nowelizacji Statutu. 

9. Za jedno wykroczenie zostaje wymierzona jedna kara. 

10. Wszystkie kary dyscyplinarne uczniów są zapisywane na końcu dziennika lekcyjnego. 

11. Szkoła ma obowiązek informowania na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

o zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca 

zainteresowanego ucznia. 

 

§ 114 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Po każdym zakończonym roku szkolnym poddajemy weryfikacji WSO, wyciągamy 

wnioski, które będą pomocne przy dalszych pracach. W procesie ewaluacji WSO udział 

biorą:  

1) uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych, 

na zebraniach Samorządu Uczniowskiego),  

2) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, poprzez ankiety, dyskusje z nauczycielami),  

3) nauczyciele (podczas posiedzeń rady pedagogicznej, dyskusji, zebrań). 

Wszystkich zmian w WSO dokonuje rada pedagogiczna.  

2. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki poprzez: 

1) opiniowanie i konsultację przez Radę Rodziców Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania, Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki 
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2) współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku , partnerstwa 

i rozumienia racji obu stron. 

3) Współdziałanie zapewnia rodzicom: 

a) znajomość zadań i zamierzeń klasy i szkoły, 

b) znajomość przepisów prawa szkolnego, 

c) uzyskiwanie bieżących informacji na temat swego dziecka, 

3. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są: 

1) spotkania klasowe rodziców, 

2) spotkania Rady Klasowej z wychowawcą klasy, 

3) spotkania Rad Klasowych z dyrekcją szkoły, 

4) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami, 

5) konsultacje rodziców z nauczycielami, 

6) przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły, 

7) kontakty telefoniczne, 

8) zapraszanie rodziców przez wychowawców, dyrekcję w przypadkach drastycznego 

przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci, 

9) zapraszanie rodziców do udziału we wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych 

4. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji,  pełnionego 

przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami 

5. Rodzice, poprzez swoje organy (Rady Klasowe, Radę Rodziców) przedstawiają opinię 

na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników 

1) dyrekcji szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia, 

2) organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji 

niemożności poprawy poprzez interwencję wewnątrz szkoły . 

6. W celu udzielenia specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej szkoła 

współpracuje z odpowiednimi poradniami. Z wnioskiem o udzielenie takiej pomocy 

zwraca się rodzic (prawny opiekun).  

7. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Program 

wychowawczy szkoły i program profilaktyki tworzą nauczyciele, rodzice i uczniowie. 
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ROZDZIAŁ VIII 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 
§ 115  

 
Zmiany w Statucie szkoły związane z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w Publicznych Przedszkolach, Szkołach i Placówkach  

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole polega na: 

1) rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych, 

3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom: 

1) Niepełnosprawnym, 

2) Niedostosowanym społecznie, 

3) Zagrożonym niedostosowaniem społecznym, 

4) Ze szczególnymi uzdolnieniami, 

5) Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

6) Z zaburzeniami komunikacji językowej, 

7) Z chorobami przewlekłymi, 

8) W sytuacjach kryzysowych i traumatycznych, 

9) Z niepowodzeniami edukacyjnymi, 

10) Z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny, 

11) Z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą 

środowiska. 

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) Ucznia, 

2) Rodziców ucznia, 

3) Nauczyciela lub specjalisty, 

4) Poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, 

5) Pomocy nauczyciela, 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie: 

1) Zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

3) Zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych, innych terapeutycznych, 

4) Porad i konsultacji 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
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1) Rodzicami uczniów, 

2) Poradniami psychologiczni – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 

3) Placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) Organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

1) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – organizowane są dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników do 5, czas trwania – 60 minut. 

2) Zajęcia logopedyczne – organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy. Liczba 

uczestników wynosi do 4, czas trwania – 60 minut. 

3) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – 

organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć do 10, czas trwania – 60 minut. 

4) Zajęcia rozwijające uzdolnienia – organizowane są dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych. Podczas zajęć powinny być stosowane aktywne metody nauczania. 

Liczebność grupy maksymalnie 8 osób, czas trwania zajęć – 45 minut. 

5) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – organizowane są dla uczniów mających 

trudności w nauce i problemy z opanowaniem wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczebność grupy do 8 uczniów, czas 

trwania zajęć – 45 minut. 

 

7. Zadania logopedy 

1) Udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

2) Informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną, 

3) Prowadzi diagnozowanie logopedyczne, 

4) Udziela pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii 

logopedycznej, 

5) Podejmuje logopedyczne działania profilaktyczne, 

6) Współpracuje z najbliższym środowiskiem ucznia. 

8. Zadania pedagoga 

1) Udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

2) Informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną, 

3) Prowadzi działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, 

4) Wspiera mocne strony dziecka, 

5) Podejmuje działania, których celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń 

rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania, 

6) Realizuje różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
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7) Prowadzi terapię indywidualną i grupową. 

9. Zadania nauczycieli 

1) Udzielają dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

2) Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów, 

3) Planują sposób ich zaspokojenia, w tym: 

 

a) W klasach I – III szkoły podstawowej obserwują i dokonują pomiarów 

pedagogicznych mających na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, 

b) Informują dyrektora szkoły o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno 

– pedagogiczną. 

10. Zadania dyrektora: 

1) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

2) powołuje zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia 

z dzieckiem, 

3) wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, 

4) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane – wpisuje je do Karty indywidualnych potrzeb 

ucznia, 

5) informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla dziecka formach , sposobach 

i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, 

6) decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na 

podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół, 

7) informuje rodziców o terminie spotkania zespołu, 

8) wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno – 

pedagogicznej w tym specjalistycznej. 

11. Zadania zespołu: 

1) Ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

2) Określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy, 

3) Opracowuje Plan działań wspierających lub w przypadku ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – indywidualny program edukacyjno – 

terapeutyczny, 

4) Dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

5) Formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy 

udzielania uczniowi dalszej pomocy, 

6) Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

7) Zakłada i prowadzi Karty indywidualnych potrzeb ucznia. 

12. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest: 
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1) Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych, 

2) Rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, 

3) Porad, 

4) Konsultacji, 

5) Warsztatów i szkoleń. 

13. Rodzice dziecka mają prawo: 

1) Wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

2) Do udziału w spotkaniach zespołu, 

3) Wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, 

logopedy lub innego specjalisty, 

4) Wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora 

przedszkola. 

14. Rodzice są informowani: 

1) ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne 

zajęcia będą realizowane, 

2) terminie posiedzenia zespołu i mogą uczestniczyć w jego spotkaniach. 

15. Karta indywidualnych potrzeb ucznia zawiera: 

1) Imię i nazwisko ucznia, 

2) Nazwę szkoły i oddział, do którego uczeń uczęszcza, 

3) Informację dotycząca: 

a) Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, z podaniem numeru i daty 

wydania, 

b) Potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną stwierdzoną 

w wyniku dokonanego rozpoznania. 

1) Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

2) Zalecane przez zespół: formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

3) Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiar godzin – wpisuje dyrektor, umieszcza datę i podpis. 

4) Ocenę efektywności udzielanej  pomocy. 

5) Terminy spotkań zespołu. 

6) Podpisy osób biorących udział w spotkaniach. 

 

Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających. Szkoła 

gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych 
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w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego i lekarza(§ 19 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 

2002 nr 23, poz. 225 ze zm.). 

 

16. Plan działań wspierających zawiera: 

1) Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

2) Działania realizowane w ramach poszczególnych form i sposobów udzielanej 

uczniowi pomocy. 

3) Metody pracy z uczniem. 

4) Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

5) Działania wspierające rodziców. 

6) Zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

 

§116 

 

Kształcenie, wychowanie i opieka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych 

 

1. Szkoła organizuje kształcenie: 

1) uczniów niepełnosprawnych,  

2) niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

3) w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. 

 

2. Dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym szkoła miarę swoich możliwości zapewnia: 

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

2) warunki do nauki, pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

3) zajęcia specjalistyczne- korekcyjno-kompensacyjne,  

4) zajęcia rewalidacyjne,  
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3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół 

planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

1) dokonuje  oceny poziomu funkcjonowania dziecka, 

2) opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający 

zalecenia zawarte w orzeczeniu,  

3) nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, 

4) w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu, 

5) program opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, 

4. Zatrudnianie specjalistów: 

1) w szkole ogólnodostępnej: 

a) w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

szkoła, za zgodą organu prowadzącego, może zatrudnić nauczycieli posiadających 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. 

5. Zadania specjalistów: 

1) wspólnie z innymi nauczycielami prowadzą zajęcia edukacyjne, 

2) wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania 

i zajęcia określone w Indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,  

3) prowadzą pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,  

4) uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli, 

5) uczestniczą w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie,  

6) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne i specjalistom 

w doborze form i metod pracy,  

 

6. Sprawdziany i egzaminy: 

1) uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej w warunkach 

i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci 

niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym – 

w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2) dostosowanie warunków polega w szczególności na: 

a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,  

b) wykorzystaniu odpowiedniego środków dydaktycznych, 

c) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu,  

d) zapewnienie obecności w czasie sprawdzianu specjalisty z zakresu danej 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym, lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, 
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e) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozwiązują 

odpowiednie zestawy zadań lub arkusze dostosowane do rodzaju 

niepełnosprawności, 

f) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje i podaje do publicznej 

wiadomości informacje o sposobach dostosowania warunków i form 

przeprowadzania sprawdzianu,  

g) rada pedagogiczna, na podstawie informacji dyrektora CKE, wskazuje sposób 

dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb ucznia uwzględniając posiadane 

przez niego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

7. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa: 

 zakres dostosowania wymagań egzaminacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwoju i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobów oceniania 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach 

publicznych.  

1) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczyciela i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem,  

2) formy i metody pracy z uczniem,  

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

oraz wymiar godzin,  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,  

5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, zakres współpracy 

nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia,  

 

§ 117 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. 2010 nr 228, poz. 1492) 

 

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

1) Uczniowie w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 

nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego 

i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych.  

1) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Nauczyciel jest 
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obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz zaleceń zawartych w Indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających  

c) posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz 

ustaleń zawartych w planie działań wspierających 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole na podstawie ustaleń zawartych w planie działań 

wspierających 

 

 

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

1) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

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

niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej. Opinia wydawana jest na 

wniosek: 

a) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia  z uczniami w szkole i po 

uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, 

b) na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

2) Opinia może być wydana również uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 

3) Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem opinii rady 

pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni 

specjalistycznej i informuje o tym rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego 

ucznia. 

4. Uczniowie, którym należy dostosować warunki przeprowadzenia sprawdzianu 

i egzaminu. 

1) Do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych może 

przystąpić: 

a) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia 

b) uczeń posiadający opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się na podstawie tej opinii. 

c) Opinię przekłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku 

szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu, egzaminu 

d) uczeń chory lub niepełnosprawny czasowo, ze względu na stan zdrowia – na 

podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza 
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e) uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczną-pedagogiczną w szkole ze 

względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za 

granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub sytuacją kryzysową czy 

traumatyczną - na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

 

2) Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek: 

a) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącego zajęcia z uczniami w szkole i po 

uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) pełnoletniego ucznia 

b) rodziców 

5. Sposoby dostosowywania przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu. 

1) Dyrektor CKE opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowywania 

przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu do potrzeb i możliwości słuchaczy i podaje 

je do publicznej wiadomości nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym 

przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin. 

2) Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowywania warunków przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów określonych przez dyrektora 

CKE. 

6. Wydłużenie czasu trwania sprawdzianu, egzaminu 

1) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zapewnia uczniom przystąpienie 

do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. 

2) Czas trwania sprawdzianu, egzaminu może być przedłużony. Czas, o jaki może być 

przedłużony sprawdzian lub każda część egzaminu określa Dyrektor CKE. 
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ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 
§ 118 

 

PIECZĘCIE, STEMPLE, TABLICE, I SZTANDAR SZKOŁY 
 
1. Szkoła używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła Podstawowa  w Przyjmie używa pieczęci podłużnej oraz pieczęci okrągłej, dużej 

i małej – zawierających nazwę danej szkoły. 

1) duża okrągła 

a) do wszelkiego rodzaju sprawozdań statystycznych 

b) do potwierdzania wiarygodności pism urzędowych, 

c) do ostemplowania świadectw szkolnych, 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) mała okrągła 

a) do ostemplowania legitymacji pracowniczych i legitymacji szkolnych, kart 

rowerowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) podłużna 

b) pozostałe pisma urzędowe. 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Tablica Szkoły w Przyjmie nosi nazwę :  

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Przyjmie 
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4. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie posiada własny sztandar. 

5.  Opiekę nad sztandarem sprawuje Samorząd Uczniowski. 

6. Uczniowie do pocztu sztandarowego wyłaniani są  spośród najlepszych uczniów klas 

szóstych mających wzorowe zachowanie. (w liczbie trzech osób, jeden chłopiec i dwie 

dziewczynki). 

7. Przekazanie sztandaru odbywa się corocznie podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego. 

8. Uczniów tych obowiązuje strój galowy oraz rękawiczki szarfy. 

9. Wszystkim ważniejszym, oficjalnym uroczystościom szkolnym oraz pozaszkolnym – 
jeśli jest to uzasadnione – towarzyszy Poczet Sztandarowy ze sztandarem. 

10. Podczas ważniejszych uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych uczniów 

obowiązuje strój galowy, odśpiewany zostaje Hymn Państwowy, uroczystościom 

towarzyszy Poczet Sztandarowy ze Sztandarem. 

11. W uroczystościach i imprezach szkolnych bierze udział cała społeczność szkolna.  

 

 

§ 119 

 
ZASADY I TRYB ZMIANY STATUTU 

 

1. Statut Szkoły Podstawowej  w Przyjmie może ulec zmianie w całości lub w części. 

Postępowanie w sprawie zmiany Statutu wszczyna się na wniosek Rady Pedagogicznej 

albo Dyrektora szkoły lub Organu prowadzącego złożony do Rady Pedagogicznej. 

W przypadku zmiany przepisów prawnych wniosek w sprawie dostosowania Statutu do 

obowiązujących przepisów ustawowych składa do Rady Pedagogicznej z urzędu 

Dyrektor szkoły. 

2. Projekt zmian w niniejszym Statucie przygotowuje i zatwierdza Uchwałą Rada 

Pedagogiczna, a  opiniuje Rada Rodziców. 

3. Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania jednolitego tekstu Statutu. 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie Ustawa o systemie oświaty 

oraz przepisy wykonawcze. 

4. Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów, 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. 

 

 

SZKOŁA POSIADA REGULAMINY: 

 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych.  

3. Regulamin  Rady Pedagogicznej. 

4. Regulamin pracy Rady Rodziców. 

5. Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego. 

6. Kompetencje dyrektora. 

7. Regulamin pracowni informatycznej. 

8. Regulamin biblioteki szkolnej. 

9. Regulamin świetlicy szkolnej. 

10. Regulamin dyskotek szkolnych. 

11. Zasady organizowania  wycieczek szkolnych. 

12. Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich. 
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13. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach 

zagrożenia dzieci. 

 

Tekst ujednolicony wprowadzono w życie dnia ..................................................... 

 

Pieczątka i podpis  

 dyrektora szkoły 

 

 


