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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 Informacje o szkole 

 

1. Ustala się nazwę szkoły w brzmieniu: Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu (w Zespole Szkół w Koniecpolu). 

 

2. Siedziba szkoły: 42 – 230 Koniecpol, ul. Szkolna 17. 

 

3. Organ prowadzący: Gmina Koniecpol. 

 

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty. 

 

5. Nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat i kończy się uzyskaniem świadectwa 

ukończenia szkoły. 

 

6. Szkoła podstawowa zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw 

programowych. 

 

7. Szkoła podstawowa jest jednostką budżetową. 

 

§ 2 Obwód szkoły 

 

 Do obwodu szkoły podstawowej należą: 

 

1. ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Brzozowa, Bukowa, Cicha, 

Chrząstowska, Działkowa, Górna, Grzybowa, Jesionowa, Jodłowa, Kolejowa ,Leśna, 

Łąkowa, Mała, Modrzewiowa, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Robotnicza, 

Różana, Stawowa, Słowik, Szkolna, Tarchalskiego, Tartaczna, Topolowa, Wąska, 

Wesoła, Willowa, Zamkowa, Zielona, Żeromskiego, A. Fredry, Z. Krasińskiego, 

Norwida, M. i Z. Gruszeckich, B. Żeleńskiego; 

 

2. miejscowość Teresów. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 3 Cele szkoły 

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki 

dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,  

o którym mowa w odrębnych przepisach: 
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1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły i kontynuowania nauki w szkole średniej, 

 

2. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, 

 

3. wspomaga wychowawczą rolę rodziny, 

 

4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie przez współpracę z instytucjami kulturalnymi, rodziną  

i Kościołem, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

 

5. dba o rozwój ucznia z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

6. realizuje zadania zespołów nauczycielskich, 

 

7. realizuje zasady wewnątrzszkolnego oceniania, 

 

8. organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych, 

czy losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, 

 

9. organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniając ich potrzeby rozwojowe, 

 

10. współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, 

 

11. organizuje opiekę wychowawczą i warunki pobytu w szkole zapewniające 

bezpieczeństwo, 

 

12. instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego, 

 

13. budynki i teren szkolny został objęty nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

§ 4 Realizacja zadań i celów szkoły 

 

1. Szkoła określa sposoby realizacji celów i zadań szkoły z uwzględnieniem 

optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji  

i ochrony zdrowia, a w szczególności: 

 

1) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej poprzez: 

a) eksponowanie symboli, 

b) organizowanie świąt państwowych, 

c) rocznic narodowych; 

d) upowszechnianie dorobku kultury narodowej i regionalnej, 

e) dbałość o czystość i piękno języka ojczystego, 

f) organizowanie nauki religii; 

 

2) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w oparciu o ścisłą 

współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną poprzez: diagnozowanie 
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środowiska ucznia: 

a) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia  

i umożliwianiu ich zaspokojenia, 

b) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

c) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

d) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie, 

e) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców, 

f) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia i rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

h) umożliwianie i rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

 

3) umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauki oraz ukończenie szkoły 

w skróconym czasie poprzez: 

a) realizowanie indywidualnego programu nauki na każdym etapie edukacyjnym 

(uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku 

lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym 

planie nauczania dla danej klasy), 

b) opracowanie indywidualnego programu nauki przez nauczyciela lub akceptację 

indywidualnego programu opracowanego poza szkołą, który uczeń ma realizować  

pod jego kierunkiem, 

c) umożliwienie uczniowi o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych, który nie 

może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym 

programem nauki (nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek wychowawcy 

lub innego nauczyciela uczącego ucznia – dostosować wymagania edukacyjne  

z tych zajęć do potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej); 

 

4) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. 

 

2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, 

zainteresowań mogą być organizowane w szczególności w formie: 

1) kół zainteresowań i przedmiotowych, 

2) zajęć rekreacyjno - sportowych, 

3) zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

5) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

6) nauki gry na instrumentach - młodzieżowa orkiestra szkolna, 

7) chóru, 

8) wychowanie do życia w rodzinie, 

9) gier i zabaw ruchowych, 

10) konsultacji umożliwiających przygotowanie do różnorodnych konkursów  

i olimpiad, 

11) pomoc w uzyskiwaniu literatury rozszerzającej zakres wiedzy, 

12) umożliwienie korzystania z pracowni komputerowej. 
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3. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie 

nauczania wychowania i profilaktyki uwzględniając prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie  

i szkole, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

3) znajomości przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianów, 

4)uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

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

swych dzieci, 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii  

na temat pracy szkoły. 

 

4. Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki, uchwala Rada Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 5 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega  

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z: 

1) niepełnosprawności, 

2) niedostosowania społecznego, 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) szczególnych uzdolnień, 

5) specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) zaburzeń komunikacji językowej, 

7) choroby przewlekłej, 

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9) niepowodzeń edukacyjnych, 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  

za granicą. 

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

2) ucznia, 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem, 

4) Dyrektora szkoły, 

5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 

7) pomocy nauczyciela, 

8) pracownika socjalnego, 

9) asystenta rodziny, 

10) kuratora sądowego. 
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3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

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

kształcenia i kariery zawodowej, 

3) porad i konsultacji, 

4) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

6) warsztatów, 

7) szkoleń. 

 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły. 

 

5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom: 

1) nauczyciele, 

2) wychowawcy, 

3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 

6. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści w szkole prowadzą na bieżąco obserwację 

pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

1) trudności w uczeniu się, 

2) szczególnych uzdolnień, 

3) poprzez doradztwo edukacyjno - zawodowe. 

 

7. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:  

1) z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, 

2) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, 

3) placówkami doskonalenia, 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi, 

6) innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

8. Wychowawca klasy lub Dyrektor placówki planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej współpracują z rodzicami/prawnymi opiekunami 

ucznia oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i podmiotami ujętymi  

w punkcie 7. 

 

9. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor 

tworzy zespół i powołuje koordynatora niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia  

(data wpływu orzeczenia do szkoły). Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania 

tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

będą realizowane, jest zadaniem zespołu. 

 

10. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program 

wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Formy i okres udzielania uczniowi 
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pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie 

edukacyjno - terapeutycznym (IPET). 

 

11. Wychowawca planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej dla ucznia, proponuje formy udzielanej uczniowi pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wskazuje wymiar godzin,  

w którym poszczególne formy mogą być realizowane. Odbywa się to w konsultacji  

z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami  

i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem. 

 

12. Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy określa formy udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej ustalając wymiar godzin dla danego ucznia,  

biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być 

przeznaczone na realizację tych form. 

 

13. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy  

będą realizowane, Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia. 

 

14. Do zadań pedagoga należy: 

1) prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia, 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów, 

5) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, 

6) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom, 

7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem 

rodziców i wychowawców, 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

10) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad  

w zakresie wychowania, 

11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego  

i Profilaktyki, 

12) udział w opracowywaniu programów profilaktyki, 

13) przewodniczenie Zespołom d/s Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 

14) realizacja zadań przypisanych Zespołom, 

15) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

15. Do zadań logopedy należy: 

1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu 
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mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – 

organizowanie pomocy logopedycznej, 

3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych  

lub w grupach, 

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych 

ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców, 

5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy  

i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej, 

6) prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń 

logopedycznych we wszystkich grupach zerowych, 

7) prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej, 

8) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 

9) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –

kompensacyjne, 

10) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących 

rozwoju mowy, 

11) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

12) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym, 

13) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 6 Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły 

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych poprzez bezpośredni nadzór 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

2. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły  

oraz w trakcie wycieczek szkolnych, poprzez osobiste uczestnictwo i nadzór,  

zgodnie z zarządzeniem w sprawie ruchu krajoznawczo – turystycznego. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów przebywających 

samodzielnie na terenie szkoły i boiska szkolnego po zakończonych lekcjach. 

4. Nauczyciele pełnią dyżur na terenie szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych  

jak również 10 minut przed i 10 minut po zajęciach. 

5. Wychowawca klasy 1 otacza szczególną opieką swoich uczniów, ułatwia im adaptację 

w nowym środowisku, ściśle współpracuje z rodzicami. 

6. Nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu  

i wzroku opiekę w czasie zajęć i przerw sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia  

lub pełniący dyżur, a w drodze do i ze szkoły rodzice. 

7. Szkoła w miarę posiadanych środków i możliwości organizuje stałą lub doraźną 

pomoc materialną uczniom, którzy mają trudne warunki rodzinne lub w przypadkach 

losowych. 

8. Dla uczniów z wadami postawy szkoła organizuje zajęcia z gimnastyki korekcyjno – 

kompensacyjnej, prowadzone przez nauczyciela specjalistę. 

9. Szkoła zapewnia opiekę podczas dowozu i odwozu uczniów. 

10. Uczniowie dojeżdżający oraz rozpoczynający zajęcia w późniejszych godzinach mogą 

przebywać na świetlicy. 

11. Po zajęciach lekcyjnych do godz. 14.30 uczniowie w świetlicy mogą pod opieką 

nauczyciela odrabiać zadania domowe. 
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12. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, szkoła ma obowiązek 

zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych, o których informuje rodziców 

(prawnych opiekunów). 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Wewnątrzszkolne ocenianie,  

klasyfikowanie i promowanie uczniów 

 

 

§ 7 Założenia ogólne 

 

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne 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, oraz formułowaniu oceny. 

 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz zachowaniu, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie  

o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych), 

2) na ocenianie wewnątrzszkolne składa się: ocenianie bieżące, klasyfikacja 

śródroczna, klasyfikacja roczna, klasyfikacja końcowa, 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych przez szkołę, 

5) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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§ 8 Wymagania edukacyjne 

 

1. Nauczyciele we wrześniu informują uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o: 

1) wymaganiach 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 z zajęć edukacyjnych. 

 

§ 9 Przedmiotowy System Oceniania. 
 

1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów są zobowiązani do posiadania PSO dla każdego 

przedmiotu. 

 

2. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje: 

1) zakres wiedzy podlegającej ocenie z danego przedmiotu w danej klasie, 

2) formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz częstotliwość ich stosowania  

w półroczu, czy w roku szkolnym, 

3) określenie poziomu wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny, 

4) szczegółowe ustalenia nauczyciela przedmiotu w porozumieniu z klasą. 

 

§ 10 Skala ocen i formy oceniania w edukacji wczesnoszkolnej 

 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej informacje o osiągnięciach i umiejętnościach 

ucznia gromadzone są w dziennikach lekcyjnych. 

 

2. W klasach 1-3 śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

 

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego  

oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

4. Ocenianie bieżące uczniów kl. I-III dokonywane jest według sześciostopniowej skali: 

1) 1 punkt – w skrócie 1p. 

2) 2 punkty – w skrócie 2p. 

3) 3 punkty – w skrócie 3p. 

4) 4 punkty – w skrócie 4p. 

5) 5 punktów- w skrócie 5p. 

6) 6 punktów- w skrócie 6p. 

 

5. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klasy I-III: 

1) 6 punktów - posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym  

 wymaganiom stawianym w danej dziedzinie edukacji, uczeń pracuje samodzielnie, 

jest twórczy i kreatywny, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i 

umiejętnościami, 

2) 5 punktów - często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, sprawnie 

i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym  
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i praktycznym, samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy, potrafi 

zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania, rzadko popełnia błędy, 

3) 4 punkty - posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym 

wymaganiom w danej dziedzinie edukacji, samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim 

stopniu trudności, przy rozwiązywaniu trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela, 

4) 3 punkty - posiadane wiadomości i umiejętności wskazują na braki w danej 

dziedzinie edukacji, uczeń nie pracuje samodzielnie, potrafi rozwiązać typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

5) 2 punkty - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, analizuje i rozwiązuje 

zadania przy pomocy nauczyciela, bardzo często popełnia błędy, buduje wypowiedzi 

(ustne i pisemne) mało poprawne językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim 

słownictwem, 

6) 1 punkt - nie rozumie elementarnych pojęć, nie wykonuje zadań nawet z pomocą 

nauczyciela, nie udziela odpowiedzi, nie opanował wiadomości i umiejętności,  

które są konieczne, najistotniejsze oraz najbardziej użyteczne. 

 

6. Oceny bieżące z religii ustala się wg skali: 

1) celujący - 6 

2) bardzo dobry – 5 

3) dobry – 4 

4) dostateczny – 3 

5) dopuszczający – 2 

6) niedostateczny – 1 

 

7. Oceny bieżące z religii mogą zawierać plusy lub minusy. 

 

8. Bieżące umiejętności z języka obcego oceniane są wg punktacji, jak w edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 

9. Sposoby oceniania: 

1) ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas 

wielokierunkowej działalności ucznia, 

2) sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań,  

3) ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę: 

a) pisemną – w klasie 1-3 ocena wyrażona punktami (od 1 do 6) wpisana do dziennika 

lekcyjnego, 

b) werbalną - ustne wyrażanie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów 

podczas zajęć, 

4) ocenie podlegają postępy uczniów w edukacji: 

a) polonistycznej w zakresie mówienia i słuchania, czytania, pisania, znajomości 

lektur, 

b) matematycznej w zakresie dokonywania obliczeń rachunkowych, rozwiązywania 

zadań tekstowych, umiejętności geometrycznych, umiejętności praktycznych, 

c) przyrodniczej w zakresie wiadomości o środowisku, wychowania 

komunikacyjnego, zdrowia i higieny, 

d) artystyczno – ruchowej, 

e) języka angielskiego, 

f) religii – zgodnie z zasadami oceny w tej edukacji. 

 

10. Co najmniej raz w półroczu przeprowadzany jest sprawdzian, którego wyniki są 

odnotowywane w formie oceny w dzienniku lekcyjnym. 
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11. Oceny za prace pisemne, sprawdzające osiągnięcia uczniów (dyktanda, sprawdziany, 

testy) są oznaczone kolorem czerwonym i mogą być opatrzone komentarzem. 

 

12. Dodatkowe inicjatywy uczniów związane z realizacją tematyki zajęć  

są odnotowywane za pomocą znaku "+". 

 

13. Ocena zachowania jest oceną opisową, którą ustala się na podstawie oceniania 

bieżącego za pomocą systemu znaków „+” (zachowanie pozytywne) i „-” (zachowanie 

negatywne). 

 

14. Oceny dokonuje się według następujących kryteriów: 

1) aktywność i koncentracja w czasie zajęć, 

2) przygotowanie do zajęć, 

3) samodzielność, 

4) przestrzeganie zasad szkolnych, 

5) wykonywanie poleceń nauczyciela, 

6) kulturalne zachowanie, 

7) obowiązkowość, 

8) umiejętność współpracy z zespołem, 

9) pomoc kolegom, 

10) strój szkolny, 

11) poszanowanie własności osobistej i społecznej, 

12) dbałość o estetykę i czystość wokół siebie. 

 

15. Oceny bieżące oraz informacje o uczniu gromadzone są w dzienniku szkolnym. 

 

16. Ocena opisowa śródroczna zawiera podsumowanie dotychczasowych osiągnięć 

edukacyjnych oraz zalecenia do dalszej pracy. 

 

17. Oceny opisowej śródrocznej zachowania nie umieszcza się w dzienniku lekcyjnym. 

Jest ona przechowywana w dokumentacji wychowawcy klasowego. 

 

18. Ocena opisowa roczna jest podsumowaniem całorocznych osiągnięć edukacyjnych  

i wychowawczych ucznia i jest dokumentowana w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen 

oraz na świadectwie szkolnym. 

 

19. Opisowa ocena roczna, ocena zachowania sporządzana jest komputerowo i podpisana 

przez wychowawcę klasy, stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 

20. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna z edukacji wczesnoszkolnej  

i języka obcego jest oceną opisową. 

 

21. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z religii ustalona jest wg skali: 

celujący – 6 

bardzo dobry – 5 

dobry – 4 

dostateczny – 3 

dopuszczający – 2 

niedostateczny – 1. 

 



 

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu 

15 

 

22. O osiągnięciach edukacyjnych i wychowawczych uczniów rodzice powiadamiani  

są na spotkaniach z rodzicami, które organizowane są średnio 2 razy w półroczu, 

podczas dni otwartych lub w zależności od potrzeb. 

 

23. Do wglądu dla rodziców przechowuje się prace pisemne oraz inne wytwory pracy 

uczniów na podstawie, których konstruuje się oceny opisowe. 

 

§ 11 Skala ocen i formy oceniania w klasach 4 – 6 

 

1. Oceny bieżące począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się  

według skali: 

1) celujący – 6 

2) bardzo dobry – 5 

3) dobry – 4 

4) dostateczny – 3 

5) dopuszczający – 2 

6) niedostateczny – 1. 

 

2. Oceny bieżące mogą zawierać plusy lub minusy. 

 

3. Wprowadza się system plusów „+” i minusów „–” w którym: 

1) + oznacza pozytywną formę aktywności ucznia w postaci wykonania ćwiczenia, 

przygotowania materiałów i przyborów do lekcji, zgłaszania się i aktywnego 

rozwiązywania problemów dotyczących treści nauczania, 

2) - oznacza nieodpowiednią formę aktywności w postaci zgłoszonego nie odrobienia 

zadania domowego, braku zeszytu, zeszytu ćwiczeń, koniecznych przyborów  

lub materiałów, niewykonania prostych, typowych czynności w toku lekcji. 

 

4. Konfiguracja + i – jest podstawą wystawienia następujących ocen: 

(+ + + +) - 5, 

(+ + + - ) - 4, 

(+ + - - ) - 3, 

(+ - - - ) - 2, 

( - - - - ) - 1. 

 

5. Plusy i minusy dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym ołówkiem, po zamianie  

na ocenę wystawiane są długopisem. 

 

6. Brak pracy domowej nie zgłoszony wcześniej, a stwierdzony przez nauczyciela –  

to ocena niedostateczna. 

 

7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali: 

celujący – 6, 

bardzo dobry – 5, 

dobry – 4, 

dostateczny – 3, 

dopuszczający – 2, 

niedostateczny – 1. 

 

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się słownie, w pełnym brzmieniu. 
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9. Informując ucznia o ocenie z przedmiotu jako wyniku uczenia się, ocenę należy 

uzupełnić komentarzem słownym, motywującym ucznia do dalszej pracy. 

 

 

 

§ 12 Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

1. Uczeń przez cały rok szkolny jest oceniany na podstawie prac domowych, prac 

pisemnych, wypowiedzi ustnych, pisemnych sprawdzianów wiadomości  

i umiejętności. 

 

2. Pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności to: 

1) prace klasowe, 

2) kartkówki. 

 

3. Praca klasowa jest sprawdzianem opanowania większej partii materiału. 

 

4. Czas trwania pracy klasowej jest nie dłuższy niż 90 minut. 

 

5. Prace klasowe (nie więcej niż trzy w tygodniu) są obowiązkowe i zapowiadane  

z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

6. Nauczyciel ma obowiązek poinformować grupę klasową i odnotować ołówkiem  

w dzienniku lekcyjnym termin pracy klasowej. 

 

7. Praca klasowa przełożona na inny termin na prośbę uczniów odbędzie się niezależnie 

od ilości innych sprawdzianów w tygodniu. 

 

8. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z usprawiedliwionych przyczyn, to powinien  

ją napisać w terminie tygodnia od powrotu do szkoły. 

 

9. Ustala się dni wolne od odpowiedzi i sprawdzianów po Bożym Narodzeniu, 

Wielkanocy, feriach i innych przerwach trwających dłużej niż 3 dni oraz bezpośrednio 

po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej. 

 

10. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej tylko raz, w okresie jednego tygodnia 

od oddania prac. 

 

11. Ocena otrzymana za poprawioną pracę klasową jest wpisywana jako kolejna  

do dziennika. 

 

12. Kartkówka nie musi być zapowiedziana z ostatniej lekcji, natomiast z trzech ostatnich 

lekcji zapowiedziana z lekcji na lekcję, o czasie trwania kartkówki decyduje 

nauczyciel. 

 

13. Na koniec półrocza nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego. 

 

14. Nie ocenia się ucznia w sytuacjach losowych. 
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15. W przypadku uchylania się ucznia od prac klasowych, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

16. Uczniowi, który podczas pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki korzysta  

z niedozwolonych pomocy, rozmawia, ściąga od kolegów odbierana jest praca,  

a uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

17. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy istnieje podejrzenie, że uczniowie pracowali 

niesamodzielnie), nauczyciel może odstąpić od oceny z kartkówek na rzecz 

odpowiedzi ustnych. 

 

18. Nauczyciel ocenia i oddaje do wglądu uczniom prace pisemne w terminie 14 dni  

od jej napisania. 

 

19. Wszystkie prace pisemne są punktowane, a następnie przeliczone wg procentowej 

skali: 

niedostateczny            0% - 29% punktów, 

dopuszczający  30% - 54% punktów, 

dostateczny  55% - 74% punktów, 

dobry   75% - 89% punktów, 

bardzo dobry  90% - 100% punktów, 

celujący                       100% punktów i rozwiąże poprawnie zadanie dodatkowe. 

 

20. Za zgodą nauczyciela uczeń może poprawiać ocenę cząstkową. 

 

21. Okres przechowywania dokumentacji nie może być krótszy niż do końca roku 

szkolnego. 

 

22. Odpowiedź ustna to forma obejmująca ostatnio przerabianą tematykę (ostatnie trzy 

tematy). 

 

23. Uczniowie mają prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny 

jeden raz w półroczu z przedmiotu, który odbywa się raz w tygodniu i dwa razy  

w półroczu z przedmiotów, które odbywają się kilka razy w tygodniu. 

 

24. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika 

lekcyjnego na życzenie ucznia. 

 

25. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej 

(wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).  

Ocenę pozytywną wpisuje nauczyciel na życzenie ucznia. 

 

26. Po usprawiedliwionej nieobecności ucznia trwającej co najmniej tydzień, uczeń  

ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez konsekwencji. 

 

27. Oceniane są również, na zasadach przyjętych w przedmiotowych systemach oceniania 

sukcesy w konkursach przedmiotowych. 
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28. Uczeń otrzyma ocenę niedostateczną cząstkową bez możliwości poprawy wtedy,  

gdy nie pracuje na lekcji z powodu braku chęci do pracy lub braku pomocy 

stosownych do udziału w zajęciach. 

 

29. Do klasyfikacji nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe. 

 

30. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. 

 

31. W ciągu półrocza uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen 

bieżących. 

 

Minimalna ilość ocen Liczba godzin zajęć danego 

przedmiotu tygodniowo 

4 1 

5 2 

6 3 

7 4 

8 5 

 

32. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystawić ocenę 

śródroczną i roczną z mniejszej ilości ocen. 

 

§ 13 Sposoby uzasadniania oceny 

 

1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić. 

 

2. W przypadku ocen z odpowiedzi ustnych, umotywowanie polega na uwzględnieniu 

mocnych i słabych stron odpowiedzi ucznia, przy wzięciu pod uwagę zgodności 

merytorycznej, spójności, twórczego podejścia do treści. 

 

3. Przy uzasadnieniu ocen ze sprawdzianów i kartkówek istotne jest, aby określone 

zostały ścisłe kryteria – skala procentowa, punktowa, zakres materiału,  

wg których nauczyciel wystawia ocenę. 

 

4. W przypadku prac domowych oraz ćwiczeń na lekcji wysokość oceny uzależniona 

jest od stopnia realizacji materiału, a także indywidualnego wkładu pracy ucznia  

w przygotowaniu zadań domowych. 

 

5. Aktywność ucznia w czasie lekcji jest oceniana w formie wybranej przez nauczyciela. 

 

§ 14 Dostosowanie wymagań do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych   

        ucznia. 
 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe oraz specyficzne trudności  

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 
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2. W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań edukacyjnych  

będzie dotyczyło albo formy sprawdzania wiedzy, albo treści, albo formy i treści 

jednocześnie. 

 

3. Jeśli u dziecka zdiagnozowano : 

1) dysgrafię – dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy tj. sprawdzenie pracy 

może być niekonwencjonalne (uczeń może sam odczytać pracę lub napisać ją  

na komputerze), 

2) dysortografię – można również zmienić formę sprawdzania wiedzy, zaś w żadnym 

wypadku nie należy zwalniać ucznia z konieczności nauki ortografii, 

3)dysleksję – dostosowanie wymagań będzie dotyczyło tylko formy sprawdzania 

wiedzy, 

4) sprawność intelektualną niższą od przeciętnej – w przypadku tych uczniów 

konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści, 

5) uczniowie z dysfunkcjami narządów percepcyjnych oraz narządów ruchu – 

dostosowywanie potrzeb i wymagań ściśle związane z typem i stopniem 

niepełnosprawności. 

 

4. Przy ocenianiu: 

1) nie można zejść poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności 

powinien dać szansę na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego, 

2) należy oceniać ucznia według kryteriów ogólnodostępnych przy jednoczesnym 

uwzględnianiu wkładu pracy i wysiłku adekwatnego do jego możliwości. 

 

5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także 

na podstawie niepublicznej poradni specjalistycznej. 

 

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania należy dostosować wymagania edukacyjne  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki  

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych należy w szczególności brać pod uwagę  

przede wszystkim wysiłek, wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony przez Dyrektora szkoły  

na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

“zwolniony” albo “zwolniona”. 

 

10. Uczeń, który był zwolniony z zajęć wychowania fizycznego,zajęć komputerowych 

lubinformatykiprzez okres jednego półrocza otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną z 

zajęć. 
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11. Uczniowi, który był zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lubinformatykiprzez okres dłuższy niż jedno półrocze w dokumencie przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

12. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, z niepełnoprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem,  

w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 

 

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego  

może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

14. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 

zwolniona”. 

 

§ 15Tryb ustalania oceny śródrocznej/rocznej klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych 

 

1. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych musi być wystawiona co najmniej  

z czterech ocen cząstkowych. 

 

2. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi nie mogą być wystawione na podstawie jednej 

oceny cząstkowej niedostatecznej. 

 

3. Oceny z muzyki, plastyki, techniki, wychowania fizycznego i informatyki powinny 

uwzględniać wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

4. Ocena musi uwzględniać indywidualne możliwości ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się  

na podstawie opinii psychologicznej z poradni specjalistycznych. 

 

5. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

6. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych oraz oceny 

klasyfikacyjnej za I półrocze. 

 

7. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej uwzględnia się realizację podstawy 

programowej z danego przedmiotu, przedmiotowy system oceniania i standardy 

wymagań na poszczególne oceny. 

 

§ 16 Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana 

śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować na piśmie  

do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych 
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lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze  

od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się do Dyrektora 

szkoły wraz z uzasadnieniem. 

 

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice/ prawni 

opiekunowie jeśli uczeń spełnia następujące warunki: 

1) brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, 

2) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy  

i umiejętności, 

3) ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w danym 

półroczu uzyskał oceny pozytywne, 

4) średnia ocen z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w danym 

półroczu jest wyższa o co najmniej 0,6 od przewidywanej oceny, 

5) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach 

przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania  

tylko o ocenę najwyższą), 

6) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej  

niż przewidywana przez nauczyciela. 

 

3. Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony 

negatywnie. 

 

4. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

 

5. We wniosku określona jest ocena o jaką ubiega się uczeń. 

 

6. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem termin pracy sprawdzającej, który musi 

nastąpić przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

 

7. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie  

z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie 

oceny. 

 

8. Praca sprawdzająca obejmuje: 

1) formę pisemną, 

2) formę ustną, 

3) w przypadku muzyki, plastyki, techniki, informatyki lub zajęć wychowania 

fizycznego mogą być również zadania praktyczne (o wyborze metody decyduje 

nauczyciel przedmiotu). 

 

9. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę,  

o którą ubiega się uczeń. 
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10. Pracę sprawdzającą przeprowadza nauczyciel przedmiotu. 

 

11. Na wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w roli obserwatora może wystąpić: 

Dyrektor szkoły, inny nauczyciel przedmiotu lub rodzic/opiekun oprawny. 

 

12. Na podstawie ocenionej pracy nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń uzyskał 

minimum 90% punktów możliwych do uzyskania lub pozostawia wcześniej ustaloną 

ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione. 

 

13. Z przebiegu pracy sprawdzającej nauczyciel sporządza notatkę, w której:  

a) podaje termin pracy oraz jej temat, 

b) określa przedmiot i zakres materiału, 

c) podaje ocenę pracy oraz zestaw pytań, które załącza do dokumentacji, 

d) uzasadnia ustaloną ocenę. 

 

14. Uczeń swoim podpisem potwierdza przyjęcie do wiadomości powyższych ustaleń. 

 

15. Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen danego ucznia. 

 

§ 17 Tryb uzyskiwania śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej  

         zachowania 

 

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia przyjęte w szkole kryteria oceniania. 

 

2. Ocenę wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia. 

 

3. Wychowawca przechowuje dokumentację trybu ustalenia oceny zachowania (karty 

oceny ucznia) przez okres jednego roku szkolnego. 

 

4. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania przedstawia się uczniom 

i rodzicom w terminie dwóch tygodni  przed klasyfikacją roczną. Ocena ta nie musi 

być oceną roczną. 

 

§ 18 Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana   

        śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 

1. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 

2. W tym celu składa do wychowawcy klasy pisemny wniosek zaakceptowany  

przez rodzica, przedstawiający konkretny sposób poprawy swojego zachowania np. 

widoczne zaangażowanie w życie klasy, wolontariat, pomoc koleżeńska, prace 

społecznie użyteczne na rzecz klasy czy szkoły. 
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3. Wychowawca musi zaakceptować przedstawiony we wniosku plan działań ucznia 

służących poprawie jego oceny. 

 

4. Stopień realizacji wykonanych przez ucznia zadań ocenia wychowawca  

i na tej podstawie ustala roczną ocenę zachowania ucznia. 

 

5. Uczeń nie może uzyskać wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna 

zachowania, jeżeli: 

1) stwarzał sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia swojego i innych (agresja, 

przyjmowanie narkotyków, picie alkoholu, palenie papierosów kradzieże, wymuszanie 

pieniędzy, wagary itp.), 

2) toczy się przeciwko niemu postępowanie o sprawy karne. 

 

§ 19 Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym    

        opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce 

 

1. Informacje o umiejętnościach ucznia będą gromadzone w: 

1) dzienniku lekcyjnym, 

2) pracach pisemnych lub twórczych przechowywanych u nauczyciela przedmiotu 

przez rok szkolny, 

3) zeszycie przedmiotowym, 

4) arkuszach ocen. 

 

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

 

3. Nauczyciel oraz wychowawca informują rodziców (prawnych opiekunów)  

o postępach ucznia w nauce na bieżąco: 

1) nauczyciel wpisuje bieżące oceny ucznia do dziennika lekcyjnego i do zeszytu 

przedmiotowego ucznia lub jego dzienniczka, 

2) sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia są udostępnione uczniowi na lekcji oraz rodzicom na dniach 

otwartych, w czasie konsultacji i zebrań, a także przekazywane za pośrednictwem 

uczniów rodzicom (prawnym opiekunom), 

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną każdą ocenę, uzasadnienie zawiera informacje o tym, co zrobił, co w swojej 

pracy powinien poprawić oraz wskazówki na przyszłość; 

4) rodzice proszeni są o zwrot pracy nauczycielowi poprzez własne dziecko  

lub osobiście na najbliższych zajęciach danego przedmiotu, 

5) z przyczyn losowych uniemożliwiających zachowanie powyższego terminu, prace 

powinno się zwrócić właściwemu nauczycielowi na pierwszych zajęciach po powrocie 

dziecka do szkoły, 

6) dodatkowo w klasach 1- 3 nauczyciele prowadzą teczki prac uczniów i udostępniają 

je do wglądu rodzicom na zebraniach; 

7) uchylony 

8) Pozostała dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, w tym dokumentacja    

dotycząca egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, udostępniana jest przez 

wicedyrektora szkoły na wniosek ucznia lub jego rodziców. Wspomnianą dokumentację 

udostępnia się uczniowi jedynie w obecności przynajmniej jednego z rodziców.  
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4. Wychowawca powiadamia pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących 

ocenach cząstkowych ucznia podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami. 

 

5. W miarę potrzeby, nauczyciele i wychowawcy wpisują uczniowi do dzienniczka 

uwagi dotyczące jego postępów edukacyjnych oraz zachowania. 

 

6. Rodzice powinni na bieżąco kontrolować poziom osiągnięć edukacyjnych  

i zachowania oraz postępy w tym zakresie swoich dzieci, potwierdzając otrzymane 

oceny bądź uwagi własnoręcznym podpisem. 

 

7. W rozmowach indywidualnych, z inicjatywy nauczyciela, wychowawcy lub rodzica 

(prawnego opiekuna). 

 

8. Wszelkich informacji o dziecku nauczyciel udziela rodzicom (opiekunom prawnym) 

na terenie szkoły. 

 

9. Nauczyciele nie mają możliwości udzielania informacji o uczniach podczas 

prowadzenia zajęć lub pełnienia dyżurów na przerwach. 

 

10. Jeżeli rodzic uchyla się od kontaktów ze szkołą, wszelkie informacje o uczniu 

wychowawca przekazuje korespondencyjnie. 

 

§ 20 Odwołanie od oceny 

 

1. Nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym przez Dyrektora terminem 

klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej, nauczyciele przedmiotów informują 

uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych (wpis ołówkiem w dzienniku 

lekcyjnym), a wychowawca klasy o ocenach zachowania. Rodzice są informowani 

poprzez wpisanie przez nauczyciela informacji o ocenie do zeszytu lub dzienniczka 

ucznia. W/w informację rodzice zobowiązani są podpisać. 

 

2. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej lub oceny nagannej z zachowania 

wychowawca klasy informuje ucznia (wpis do zeszytu i ołówkiem w dzienniku 

lekcyjnym) i jego rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed terminem 

klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej w rozmowie indywidualnej 

odnotowując ten fakt w dzienniku lub listownie jeśli rodzic nie zgłosił się  

na spotkanie. 

 

3. W przypadku ucznia, który w ostatnim miesiącu nauki rażąco zaniedbał obowiązki 

szkolne, w wyniku których pojawiło się nieprzewidywane wcześniej zagrożenie oceną 

niedostateczną z zajęć edukacyjnych, wychowawca informuje rodziców (prawnych 

opiekunów) o tej sytuacji na 7 dni przed posiedzeniem Rady klasyfikacyjnej. 

 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu  

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
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5a.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocen klasyfikacyjna zachowania w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

 

6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala tę ocenę  

w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

7. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

8. Sprawdzian wiadomości i posiedzenie komisji ustalającej ocenę zachowania odbywa 

się w terminie 5 dni po złożeniu zastrzeżenia. Termin sprawdzianu uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  

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

przypadkach. Wtedy Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

 

10. Pytania (zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący 

komisji w porozumieniu z członkami komisji. Stopień trudności pytań powinien 

odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń (zawarte w PSO z danego 

przedmiotu). 

 

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

oraz zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 
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przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin przeprowadzanego sprawdzianu, 

c) pytania (ćwiczenia oraz zadania praktyczne), 

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. 

 

13. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

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

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

 

15. Przepisy dotyczące sprawdzianu stosuje się odpowiednio 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 przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję  

jest ostateczna. 

 

§ 21 Ocena zachowania 

 

1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

2a.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania. 

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

szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 
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4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

. 
4. Ocena zachowania jest ustalana przez wychowawcę klasy zgodnie z zasadami: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą 

oraz co najmniej cztery z poniższych kryteriów: 

a) stanowi przykład do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole, 

b) daje przykład wysokiej kultury osobistej wobec innych uczniów i pracowników 

gimnazjum, nie używa wulgarnego słownictwa, 

c) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach, zawodach osiągając w nich sukcesy, 

d) jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i szkole, pracuje na rzecz szkoły, 

e) nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany, 

f) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych 

przez szkołę, 

g) dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób, 

h) okazuje szacunek innym osobom, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, wykazuje się 

tolerancją w stosunku do innych ras, narodowości, wyznań i poglądów; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz 

co najmniej cztery z poniższych kryteriów: 

a) nie ma uwag w dzienniku, 

b) wywiązuje się obowiązków ucznia, 

c) usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych, ma nie więcej niż  

2 godziny nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia, 

d) zawsze ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie podczas uroczystości szkolnych, 

e) wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub 

innych pracowników szkoły, 

f) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty  

z kolegami i osobami dorosłymi, 

g) nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa w szkole i poza nią, a także na 

portalach społecznościowych,  

h) przestrzega zasad netykiety, 

i) wykazuje się tolerancją w stosunku do innych, 

j) reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, chętnie bierze udział w pracach na rzecz 

klasy, gimnazjum i środowiska; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) wypełnia podstawowe obowiązki ucznia, pracuje na miarę swoich możliwości, stara się 

wywiązywać z podjętych działań, 

b) otrzymał nie więcej niż dwie uwagi w dzienniku,  

c) ma nie więcej niż 5 spóźnień i 5 godzin nieusprawiedliwionych, 

d) z szacunkiem odnosi się do swoich kolegów i osób starszych, dba o kulturę języka w 

szkole i poza nią, a także na portalach społecznościowych, 

e) nie stosuje używek jak nikotyna, alkohol oraz inne substancje zmieniające świadomość, 

f) przestrzega zasad netykiety, 

g) szanuje własność szkolną i innych osób, dba o porządek, 

h) przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych przez nauczyciela, 

i) nie uczestniczył w kłótniach i bójkach; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dobrą,  

a ponadto dotyczą go przynajmniej dwóch z poniższych kryteriów: 

a) otrzymał nie więcej niż 5 uwag w dzienniku, 

b) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 6 spóźnień, 

c) nie pracuje na miarę swoich możliwości, 
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d) uczestniczył w bójkach i konfliktach między uczniami, ale w wyniku podjętych działań 

poprawił swoje zachowanie, 

e) niestosowne odzywa się do kolegów, nauczycieli i pracowników gimnazjum, ale  

w wyniku podjętych działań poprawia swoje zachowanie; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuję uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną, a 

także dotyczą go przynajmniej dwa z poniższych kryteriów: 

a) otrzymał zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, zakaz reprezentowania 

szkoły na zewnątrz, upomnienie nauczyciela lub upomnienie wychowawcy, 

b) wykazuje brak kultury jest wulgarny, arogancki, konfliktowy i agresywny, 

c) wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma lekceważący stosunek do 

obowiązków szkolnych i mimo podjętych przez szkołę działań nie zmienia swojego 

zachowania, 

d) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin, często się spóźnia, 

e) nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa, opuszcza budynek szkoły lub oddala się 

od grupy podczas wyjść poza teren szkoły, 

f) stosuje używki jak nikotyna, alkohol oraz inne substancje zmieniające świadomość, 

g) nagminnie odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub szkoły, nie wykonuje poleceń 

nauczycieli, 

h) bierze udział w bójkach i konfliktach między uczniami, nie wykazuje poprawy mimo 

podejmowanych przez szkołę środków zaradczych; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który oprócz spełnienia wymagań określonych  

w pkt 5, dopuścił się przynajmniej dwóch z poniższych wykroczeń: 

a) jego zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i innych, 

b) brał udział w pobiciu, znęca się psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, 

zastraszanie, 

c) dokonał kradzieży, 

d) działa w grupach nieformalnych o przestępczym lub destrukcyjnym charakterze, 

e) notorycznie spóźnia się na lekcje, 

f) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin, 

g) wchodzi w konflikt z prawem, 

h) otrzymał naganę dyrektora.  
 

5. Nauczyciele w razie potrzeby zapisują uwagi pozytywne / negatywne w dziennikach  lekcyjnych w 

części do tego wyznaczonej. 

6. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy najpóźniej na tydzień  przed śródrocznym lub 

rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, przestrzegając kryteriów na 

poszczególne oceny szczególnie dotyczących godzin nieusprawiedliwionych oraz zachowań 

zagrażających bezpieczeństwu ucznia i innych osób. W przypadku nieobecności wychowawcy ocenę 

zachowania ustala wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

7.Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora, przebywał pod wypływem substancji zmieniających 

świadomość, ubliżył nauczycielowi lub pracownikowi szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż 

nieodpowiednia. 

 

8.Uczniowi, który fotografuje, filmuje, nagrywa, przetwarza, rozpowszechnia filmy, zdjęcia lub 

wszelkie inne możliwe nagrania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów 

bez ich zgody obniża się ocenę z zachowania do nieodpowiedniej. 

 

9.Decyzję o ocenie za zachowanie podejmuje wychowawca klasy po uzyskaniu, w razie potrzeby, 

opinii innych nauczycieli i uczniów tej klasy oraz po dokonanej samoocenie ucznia. 

 

10.W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach wychowawca może odstąpić od 

uwzględniania poszczególnych składników oceny zachowania. 

 

11-19 uchylony 
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§ 22 Klasyfikowanie ucznia i egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie/rocznie w terminie ustalonym 

przez Dyrektora szkoły. 

 

2. W klasach I - III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Roczna opisowa ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia 

wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce  

lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, 

polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

 

4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna  

może być zmieniona w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności  

lub egzaminu poprawkowego. 

 

5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego. 

 

7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może przystąpić 

do egzaminu klasyfikacyjnego na prośbę swoją lub rodziców (opiekunów prawnych). 

 

8. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

 

9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny  

lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

technika, muzyka, plastyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych i nie ustala się mu oceny zachowania. 

 

11. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny pod warunkiem, że roczna ocena  
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z zachowania jest oceną przynajmniej poprawną. W tym przypadku ocena ustalona  

w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być co najwyżej „dostateczna”. 

 

12. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub rodzice (opiekunowie prawni)  

do Dyrektora szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych 

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych, najpóźniej 

w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych,  

w przypadku klasyfikacji rocznej i nie później niż do końca ferii zimowych  

w przypadku klasyfikacji śródrocznej, w terminie uzgodnionym z uczniem  

i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora 

szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki poza szkołą. 

 

15. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  

do odpowiedniej klasy. 

 

16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy  

w ciągu jednego dnia. 

 

17. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniami i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

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

 

19. Pytania na egzamin układa nauczyciel danych zajęć, a zatwierdza Dyrektor. Stopień 

trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen klasyfikacyjnych. 

Zakres materiału obowiązującego na egzaminie powinien być uzgodniony z uczniem  

i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

20. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki ,muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych, informatyki oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

 

21. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu, 

3) pytania (ćwiczenia oraz zadania praktyczne), 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

 

22. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne 
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prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

 

23. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) 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. 

 

24. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

25. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

26. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie określonym przez Dyrektora szkoły. 

28. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole jest dodatkowo 

zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.  

29.  Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

wszystkie rodzaje ocen są ocenami opisowymi.  

       30. Rocznych egzaminów klasyfikacyjnych nie stosuje się dla uczniów posiadających      

             orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na   

             niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

 

§ 23 Promowanie i egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie. 

 

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciagu roku szkolnego, jeżeli poziom 

rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 
 

3. Począwszy od klasy czwartej uczeń szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych  

w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego. Uczeń, który nie spełnił tych warunków nie otrzymuje promocji  

i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem ust.7. i ust.17. 
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4. Począwszy od klasy czwartej uczeń szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych  

i religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną/śródroczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

       6.  W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia         

            W danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może   

             postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na  

            wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na    

            wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

 

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej/śródrocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy  

z tych zajęć. 

 

7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z informatyki, plastyki,techniki, muzyki i wychowania fizycznego, z których egzamin 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

8. Pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator, a zatwierdza Dyrektor szkoły. 

Stopień trudności egzaminu poprawkowego musi odpowiadać wymaganiom 

edukacyjnym z poszczególnych przedmiotów na ocenę dopuszczającą. Czas trwania 

egzaminu wynosi: części pisemnej 60 minut, a ustnej 20 minut. 

 

9. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły  

w składzie: 

1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 

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

komisji. 

 

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu, 

3) pytania egzaminacyjne (ćwiczenia oraz zadania praktyczne), 

4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

 

12. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego 

odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, 

w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 
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13. Nauczyciel, o którym mowa w ust.11 pkt.2, może być zwolniony z udziału pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

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

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej 

szkoły. 

 

14. Uczeń, który z przyczyn losowych 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. 

 

15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę (z zastrzeżeniem ust. 17). 

 

16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz  

w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,  

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych  

pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są określone w szkolnym planie nauczania  

w klasie programowo wyższej. 

 

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez: 

a) zajęcia wyrównawcze, 

b) zajęcia świetlicowe, 

c) wykonywanie dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela 

przedmiotu, 

d) zindywidualizowanie form pracy, 

e) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej. 

 

18. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 

na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja  

zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił  

do sprawdzianu. 

 

19. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75  

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

20. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę  

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

 

       22. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o      

potrzebuje kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
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23. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebuje kształcenia                     

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

§ 24 Sprawdzian 

 

1. W klasie szóstej okręgowa komisja przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania 

umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi 

przepisami. 

 

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy z zastrzeżeniem § 24 ust. 9 i 10. 

 

3. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez komisję 

okręgową. 

 

4. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu  

w formie dostosowanej do ich dysfunkcji na podstawie opinii Poradni Psychologiczno 

- Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

5. Opinia o której mowa w pkt.4 powinna być wydana nie później niż do końca września 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że nie wcześniej 

niż po ukończeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej i przedłożona Dyrektorowi 

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

 

6. 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. 

 

7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie 

zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

 

8. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do potrzeb 

uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (Dyrektor 

szkoły). 

 

9. Dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych 

bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie  

do dnia 20 sierpnia danego roku. 

 

10. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

który nie rokuje kontynuowania nauki w gimnazjum może być zwolniony  

przez Dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez Dyrektora szkoły. 
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11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  

lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych 

sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia.  

Uzyskują ze sprawdzianu najwyższy wynik - 40 punktów. 

 

12. Sprawdzian trwa 60 minut, dla uczniów o których mowa w ust.4 i 7, czas trwania 

sprawdzianu może być przedłużony nie więcej jednak niż 30 minut. 

 

13. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor szkoły. 

 

14. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2miesiące 

przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego spośród 

nauczycieli. 

 

15. Jeżeli przewodniczący lub zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, 

nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie Dyrektor OKE powołuje w zastępstwie 

innego nauczyciela z tej szkoły. 

 

16. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć 

szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu. 

 

17. Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego: 

1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu i przesyła ją 

Dyrektorowi OKE nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego,  

w którym jest sprawdzian, 

2) nadzoruje przygotowanie sal, 

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego,  

nie później niż na miesiąc przed terminem, 

4) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu, 

5) nadzoruje przebieg sprawdzianu, 

6) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu,  

który po zakończeniu sprawdzianu przekazuje Dyrektorowi OKE, 

7) po zakończeniu sprawdzianu zabezpiecza zestawy zadań i karty odpowiedzi  

i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez Dyrektora OKE, 

8) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej 

sprawdzianu, 

9) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa § 24 w ust.4 i 7. 

 

18. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego 

członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety  

z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne  

do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone,  

a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne  

do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne  

do przeprowadzenia sprawdzianu. 

 

19. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust.18 zostały naruszone 

lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 
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sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony 

przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia  

o tym Dyrektora OKE. 

 

20. W przypadku, gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach 

przewodniczący powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu.  

Zadaniem jego jest zapewnienie samodzielnej pracy uczniów. 

 

21. Skład zespołu nadzorującego: 

a) przewodniczący, 

b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony  

w innej szkole. 

 

22. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów liczbę członków zespołu 

zwiększa się o jedną osobę na każde 20 uczniów. 

 

23. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący sprawdza czy pakiety  

ze sprawdzianami są nienaruszone. W przypadku ich naruszenia zawiesza sprawdzian 

i powiadamia o tym Dyrektora OKE. 

 

24. Po stwierdzeniu nienaruszalności pakietów przewodniczący otwiera je w obecności 

przedstawicieli uczniów oraz członków zespołu nadzorującego i przekazuje  

im zestawy zadań wraz z kartami odpowiedzi. 

 

25. Po rozdaniu zestawu zadań i kart odpowiedzi uczniowie sprawdzają czy sprawdzian 

mają w komplecie. Uczeń zgłasza braki w zestawie i otrzymuje nowy zestaw. 

 

26. Informację o wymianie przewodniczący zespołu nadzorującego umieszcza  

w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki. 

 

27. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się 

kod ucznia. Uczniowie nie podpisują zestawu zadań i kart odpowiedzi. 

 

28. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki  

są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy 

ucznia. 

 

29. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

 

30. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu  

przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia 

pracy. 

 

31. 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. 
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32. W sali, w czasie trwania sprawdzianu mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład 

zespołu nadzorującego oraz osoby, które są obserwatorami. 

 

33. Obserwatorami sprawdzianu mogą być: 

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego  

do spraw oświaty i wychowania, 

2) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych, 

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego szkołę i placówek doskonalenia nauczycieli. 

 

34. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań ani ich nie komentuje. 

 

35. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia  

lub wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego, lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu 

sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia 

jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu zamieszcza 

się w protokole. 

 

36. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań przez ucznia, Dyrektor OKE w porozumieniu z Dyrektorem 

CKE, unieważnia sprawdzian. 

 

37. W przypadkach, o których mowa w ust. 35 i 36 uczeń przystępuje ponownie  

do sprawdzianu w terminie ustalonym przez Dyrektora CKE, nie później  

niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora OKE. 

 

38. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie 

zadań przez ucznia lub uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób 

utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. 

 

39. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu, 

Dyrektor OKE w porozumieniu z Dyrektorem CKE , unieważnia sprawdzian  

tego ucznia. 

 

40. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu  

w następnym roku. 

 

41. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. 

 

42. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, 

powołani przez Dyrektora OKE. Wynik sprawdzianu ustala OKE na podstawie liczby 

punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

 

43. Wynik sprawdzianu ustalony przez OKE jest ostateczny. 
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44. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu  

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

terminie ustalonym przez Dyrektora CKE, nie później niż do dnia 20 sierpnia  

danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora OKE. 

 

45. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, Dyrektor OKE, 

na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu  

z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

 

46. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu  

nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

47. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu  

dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później  

niż na 7dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

48. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 48 Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi  

lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

49. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)  

do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora OKE. 

 

50. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu 

sprawdzianu, który przekazuje niezwłocznie do OKE. 

 

51. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy 

według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 

52. Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

OKE, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzenia. 

 

53. Dyrektor komisji rozpatruje je w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

 

54. W razie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia sprawdzianu, Dyrektor 

OKE w porozumieniu z Dyrektorem CKE, może unieważnić dany sprawdzian  

i zarządzić ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik 

sprawdzianu. Może ono nastąpić w stosunku do wszystkich lub do poszczególnych 

uczniów. 

 

55. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia  

lub zniszczenia arkuszy, kart odpowiedzi lub kart obserwacji Dyrektor OKE  

w porozumieniu z Dyrektorem CKE, unieważnia sprawdzian i zarządza jego ponowne 

przeprowadzenie. 
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56. W razie stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów Dyrektor OKE  

w porozumieniu z Dyrektorem CKE unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza 

jego ponowne przeprowadzenie. 

 

57. Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w ust.55 – 57, ustala Dyrektor 

CKE. 

 

§ 25 Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku naruszenia przepisów wewnątrzszkolnego oceniania rodzice 

(opiekunowie prawni) lub wychowawca klasy mają prawo odwołać się do Dyrektora 

szkoły. Dyrektor szkoły posiłkując się opinią zespołu do spraw oceniania podejmuje 

ostateczną decyzję. 

 

2. Ewaluację funkcjonowania wewnątrzszkolnego oceniania prowadzi zespół do spraw 

oceniania. 

 

3. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. 

 

4. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Radę 

Pedagogiczną, po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Kompetencje organów szkoły 

 

 

§ 26 Organy szkoły 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 27 Zadania dyrektora szkoły 

 

1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 

 

3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

 

4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły podjęte w ramach  

ich kompetencji. 

 

5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły. 
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6. Wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

7. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

 

8. Na podstawie opinii Rady Pedagogicznej występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty 

o przeniesienie ucznia do innej, równorzędnej szkoły. 

 

9. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

 

10. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom szkoły. 

 

11. Występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły. 

 

12. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  

i Samorządem Uczniowskim. 

 

13. Wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,  

o czym zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

14. Podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów 

nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w następnym 

roku szkolnym. 

 

15. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami  

na terenie szkoły organizując kiermasze książek w ostatnim tygodniu czerwca  

i dwóch pierwszych tygodniach września 

 

16. uchylony 

 

17. Stwarza w szkole warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji. 

 

18. Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

oraz informacje o działalności szkoły. 

 

19. Udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych 

wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego  

lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie 

indywidualnego nauczania. 

 

20. Zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego Dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły,  

które temu obowiązkowi podlegają. 
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21. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zamieszkałe  

w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego  

lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu,  

Dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

 

22. Dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania. 

 

23. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanym przez szkołę. Zasady bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych szkołach regulują odrębne przepisy. 

 

24. Może, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 

szkoły, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, w wymiarze do 6 dni, o których informuje do dnia 30 września, 

nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów). 

 

25. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 24, Dyrektor,  

po zasięgnięciu opinii, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

 

26. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

 

§ 28 Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

 

3. Przewodniczcym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

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

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym 

jest działalność opiekuńczo – wychowawcza. 

 

5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności, 

2) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny, 

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego, 

4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy, 

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN, 

6) uchwala Statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do Statutu. 

7)ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 
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6. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, 

2) opiniuje propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 

ponadwymiarowych, 

3) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

4) opiniuje projekt finansowy szkoły, 

5) opiniuje wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty dla Dyrektora szkoły, 

6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, 

7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora, 

8) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, 

9) opiniuje tygodniowy plan lekcji, 

10) opiniuje przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji 2 godzin 

wychowania fizycznego; 

11)opiniuje wniosek dyrektora w sprawie powołania i odwołania nauczycieli z funkcji 

kierowniczych; 
12) opiniuje możliwość indywidualnego toku nauki ucznia; 

13) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania 
- o ile zajęcia takie będą realizowane. 

7. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu i upoważnia Dyrektora  

do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu, 

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora 

szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole, 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, 

4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora szkoły, 

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami  

do organu prowadzącego, 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli, 

7) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała, 

8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko  

Dyrektora szkoły, 

9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela  

od oceny pracy, 

10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej  

dla Nauczycieli, 
11) wskazanie dla ucznia sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy  

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę 
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potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego,  

organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 

 

9. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, które są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności  

z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani  

do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,  

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

i innych pracowników szkoły. 

 

12. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej  

z wykorzystaniem technologii informatycznej, umożliwiającej sporządzenie 

protokołów w formie papierowej. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego 

dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokołów. Ostemplowane  

i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z 

Instrukcją Archiwizacyjną. 

 

§ 29 Rada Rodziców 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców. 

 

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

 

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. 

 

4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego. 

 

5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w tajnych wyborach. 

 

6. W wyborach, o których mowa w pkt 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic 

(prawny opiekun). 

 

7. Dopuszcza się wybieranie osób nieobecnych, które wcześniej złożyły deklarację  

do pracy w charakterze członka Rady Rodziców. 

 

8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

szczegółowo: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, 

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców, 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

9. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu. 
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10. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców  

oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady 

Rodziców. 

 

11. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności, 

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, 

3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Profilaktyki. 

 

12. Programy, o których mowa w ust. 11 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie  

30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia  

z Radą Pedagogiczną. 

 

13. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców 

nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programów 

Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu  

z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora 

szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

14. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora, 

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, 

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela  

za okres stażu; Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie  

14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku 

zawodowego, nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania, 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, 

w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować, 

5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 
6) opiniuje propozycje wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza 

się: 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

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

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

15. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela,  

z wyjątkiem nauczyciela stażysty, 

2) występować do Dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami  

we wszystkich sprawach szkolnych, 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły, 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego  

przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

 



 

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu 

45 

 

§ 30 Samorząd Uczniowski 
 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

 

5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego dotyczą w szczególności: 

1) wnioskowania i opiniowania we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów zawartych w regulaminie 

uczniowskim, 

2) uchwalania regulaminu swojej działalności zgodnie ze Statutem szkoły. 

 

6. Ponadto Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2) organizacji życia szkolnego z zachowaniem właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

3) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z Dyrektorem, 

4) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

§ 31Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania  

        sporów między nimi 
 

1. Wszystkie organy szkoły i organizacje działające na jej terenie mają obowiązek 

wzajemnie zapewnić sobie możliwość swobodnego działania w ramach swoich 

kompetencji określonych w statucie szkoły poprzez: 

1) udostępnianie przez Dyrektora odpowiednich powierzchni szkolnych, sprzętu, 

urządzeń oraz materiałów potrzebnych do działalności, 

2) pomoc finansową Rady Rodziców dla Samorządu Uczniowskiego  

w celu wspierania jego działalności oraz poprawienia bazy szkoły, 

3) pomoc prawną Dyrektora szkoły wszystkim pozostałym organom szkoły, 

4) wzajemne wspieranie się w swej działalności dla dobra uczniów szkoły. 

 

2. Wszystkie organy szkoły i organizacje działające na jej terenie mają obowiązek 

umożliwiać rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły w następujący 

sposób: 

1) zainteresowany organ informuje Dyrektora szkoły na piśmie o zaistniałej sytuacji 

konfliktowej, 

2) Dyrektor szkoły zapoznaje się ze stanowiskami stron odnośnie zaistniałego 

konfliktu, 

3) organizuje ich spotkanie w celu wyjaśnienia sprawy, 
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4) argumenty stron muszą być zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty  

i Statutem szkoły, 

5) Dyrektor szkoły jest zobowiązany użyć wszelkich dostępnych mu sposobów  

w celu zakończenia konfliktu, 

6) jeżeli strony nie czują się usatysfakcjonowane sposobem rozstrzygnięcia konfliktu, 

mają prawo odwołania się za pośrednictwem Dyrektora szkoły do organu 

prowadzącego na zasadach zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, 

7) jeżeli jedną ze stron konfliktu jest Dyrektor szkoły konflikt jest rozstrzygany  

przez organ prowadzący. 

 

3. Wszystkie organy szkoły i organizacje działające na jej terenie mają obowiązek 

zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych  

i planowanych działaniach i decyzjach. 

 

Rozdział V 

Organizacja szkoły 

 

§ 32 Organizacja zajęć 
 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły  

(z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach  

w sprawie ramowych planów nauczania) do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz 

organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych  

zajęć edukacyjnych. 

 

3. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 sierpnia następnego roku. 

 

4. Jeżeli dzień 1 września wypada w piątek, to rok szkolny rozpoczyna się w najbliższy 

poniedziałek po 1 września. 

 

5. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się w ostatni piątek czerwca. 

 

6. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,  

przerw świątecznych i ferii zimowych określają odrębne przepisy. 

 

7. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy, których rozpiętość czasową ustala 

Dyrektor szkoły. 

 

8. W kalendarzu szkolnym wprowadza się dni wolne od zajęć dydaktycznych  

lub dydaktyczno - wychowawczych. 
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§ 33 Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych 

form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje 

szkoły. 

 

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych 

jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w szkole. 

 

2a.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

3) formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne jak 

nauka religii, zajęcia związane podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury, oraz 

zajęcia o planowaniu rodziny. 

4) dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.2a pkt 2 organizuje dyrektor szkoły, 

za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

5) zajęcia rewalidacyjne, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogą być 

prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

6) szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne.  

3. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min., dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to 

wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej, 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad 

podziału na grupy, opisanych w niniejszym Statucie, 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, wychowania fizycznego, 

techniczne, 
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4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 

edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, 

techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa, 

5) w toku nauczania indywidualnego, 

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania, 

7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą, 

8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej  

w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy  

w cyklu kształcenia, dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć wychowania 

fizycznego (2 godz.), 

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: 

obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, 

wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo - wypoczynkowe w okresie  

ferii letnich. 

 

4. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3. 

 

5. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela 

przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, 

rozwijanie uzdolnień  

i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje  

w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów  

i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli. 

 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 7 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, 

pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach: 

1)zajęć sportowych, 

2) zajęć rekreacyjno – zdrowotnych, 

3) zajęć tanecznych, 

4) aktywnych form turystyki. 

 

7. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

w formie zajęć określonych w ust. 6 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych  

na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie. 

 

8. Na zajęciach edukacyjnych z zajęć informatycznych dokonuje się podziału na grupy  

w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie  

nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych. 

 

9. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym 

stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów.  

Jeżeli w szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia  

z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie 

rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych liczących  

nie mniej niż 7 osób. 
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10. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

 

11. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. 4 – 6 szkoły podstawowej  

mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

 

12. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów,  

w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

 

13. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas  

na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych 

określonych w przepisach prawa. 

 

14. Uczniom na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę 

religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

15. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia  

z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin  

w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

 

16. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach z religii/etyki, jeśli rodzice nie wyrażą pisemnej 

zgody, natomiast w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice 

(prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw 

wobec udziału ucznia w zajęciach. 

 

17. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu 

na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez 

ucznia. 

 

18. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z  zajęć 

komputerowych, drugiego języka obcego po spełnieniu warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, drugiego języka obcego, z 

których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub 

ostatnie w danym dniu, 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora szkoły, w którym wyraźnie 

zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności  

na zajęciach. 

 

19. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych oraz języka obcego ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej, 

jeżeli lekcje w  tygodniowym planie zajęć są umieszczone w danym dniu pomiędzy 

innymi zajęciami lekcyjnymi. 

 

20. Uczeń jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

drugiego języka obcego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 

 

21. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii Poradni Publicznej, w tym Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

albo Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym Niepublicznej 

Poradni Specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
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rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego 

języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia  

w danym typie szkoły. 

 

22. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności  

nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez Dyrektora OKE z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły. 

 

23. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu, w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, 

Dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek  

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

 

24. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze 

decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków  

na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 

24a. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo  

             uczestniczyć w szkole w zajęciach: 

              1) dodatkowych, 

              2) z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

              3) rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. 

 

25. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom  

do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju  

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

 

26. Z tytułu udostępniania rodzicom informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz 

opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez 

względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 34 Świetlica 

 

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

ich rodziców (opiekunów prawnych) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła 

organizuje świetlicę. 

 

2. Szczególne zasady działalności zawarte są w regulaminie świetlicy. 

 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów  

w grupie nie powinna przekraczać 25. 

 

4. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

oraz warunków do rozwoju uzdolnień, zainteresowań i umiejętności. 

 

5. Do zadań świetlicy należy: 

1) organizowanie pomocy w nauce, 
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2) sprawowanie opieki nad uczniami dowożonymi, 

3) organizowanie czasu wolnego uczniów. 

 

6. Organizacja pracy świetlicy: 

1) świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem, 

2) zakres zajęć w dni wolne od zajęć dydaktycznych określa Dyrektor zgodnie  

z potrzebami środowiska uczniowskiego. 

 

7. Godzina pracy nauczyciela świetlicy wynosi 60 minut. 

 

§ 35 Biblioteka szkolna 

 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną służącą 

realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych 

szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej, a w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

 

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

 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) prowadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) wypożyczanie zbiorów osobom, o których mowa w ust. 2, 

3) korzystanie ze zbiorów w czytelni, 

4) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego. 

 

4. Biblioteka jest czynna w godzinach umożliwiających dostęp do jej zbiorów podczas 

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

 

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych tj. książek, 

czasopism i innych druków, 

2) opracowanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych, 

3) udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy fachowej  

w ich wykorzystaniu oraz informowanie o zawartości zbiorów, 

4) stwarzanie warunków do utrwalania i pogłębiania wiadomości i umiejętności 

uczniów zdobywanych zarówno na lekcjach jak i na zajęciach pozalekcyjnych, 

rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, 

5) propagowanie książki oraz inspirowanie czytelnictwa, 

6) pełnienie bibliotecznej służby informacyjnej, 

7) praca z aktywem czytelniczym, 

8) realizowanie programu przysposobienia czytelniczo – informacyjnego, 

9) administrowanie biblioteką szkolną, 

10) prowadzenie sprawozdawczości, łącznie ze statystyką biblioteczną. 

 

6. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki określa regulamin biblioteki. 

 

7. Nauczyciel biblioteki ponosi odpowiedzialność za majątek biblioteki. 

 

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły. 

 

9. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 
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ROZDZIAŁ VI 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
 

§ 36 Zadania nauczycieli 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą  

oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych  

jego opiece uczniów. 

 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 

nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 

nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 

formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika  

i poinformowanie o nim uczniów, 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka, 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie  

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów,  

ras i światopoglądów, 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 

środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny, 

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć)  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 

uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu 

oceną niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, 

8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, 

przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach, 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 

rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

10) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym, 

11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, 

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej  

i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych  

oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN, OKE lub inne 

instytucje w porozumieniu z Dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN, 
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13) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej, 

14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy, 

15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła 

zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów kierowanie 

się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej 

ucznia, 

16) przestrzeganie tajemnicy służbowej, 

17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze, 

18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną, 

19) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej, 

20) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby  

i zainteresowania uczniów. 

 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami 

dla danego stanowiska, 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 

 

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych 

odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania 

wymienione w ust. 3 pkt 1. 

 

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione  

w ust. 3 pkt 2 w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 37 Prawa nauczycieli 
 

1. Poszanowanie godności przez Dyrektora szkoły i inne organy szkoły, uczniów  

i ich rodziców (opiekunów prawnych). 

 

2. Otrzymywanie informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły  

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

3. Otrzymywanie pomocy naukowych, w miarę możliwości finansowych szkoły,  

do prowadzenia lekcji zapewniających uczniom efektywne uczenie się. 

 

4. W przypadku wystąpienia sporu/konfliktu między nauczycielem a Dyrektorem, 

nauczyciel ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę  

o jego rozstrzygnięcie. 
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5. W przypadku wystąpienia sporu/konfliktu między nauczycielem a uczniem  

i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ma prawo zwrócić się  

do Dyrektora o jego rozstrzygnięcie. 

 

6. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręczników spośród dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

 

§ 38 Zadania wychowawców klas 

 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się  

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 

rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań, 

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami, 

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce, 

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich  

do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą, 

6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy, 

7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie  

oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania  

w domu, 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej 

mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu 

udzielania im pomocy w nauce, 

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik 

uczenia się, 

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania 

trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego  

i efektywnego organizowania sobie pracy, 

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: 

a) zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych,  

jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, 

b) analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami  

i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, 

c) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników  

w nauce, 

d) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, 

e) badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, 

f) udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili 
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znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału, 

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania 

właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy 

uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery 

sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie 

umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, 

czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności  

i inicjatyw uczniowskich, 

13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie 

czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 

wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań  

i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, 

olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach, 

14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości  

i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, 

rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”, 

15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów, 

16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości, stwarzanie uczniom warunków do wykazania się 

nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz 

spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 

menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru, 

17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną,  

o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  

i poza szkołą, 

18) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach 

ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom, 

19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji  

z wnioskiem o udzielenie pomocy. 

 

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 

ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród  

i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową Radą Rodziców 

własne formy nagradzania i motywowania wychowanków. 

 

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, karty obserwacji, 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy, 

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego, 

4) wypisuje świadectwa szkolne, 

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie  

z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora szkoły oraz uchwałami 

Rady Pedagogicznej. 

 

5. Formami kontaktu wychowawcy z rodzicami są: 

1) ogólne zebranie klasowe nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, 

2) spotkania indywidualne w razie potrzeby, 

3) odwiedziny domowe w razie konieczności. 
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6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

 

7. Początkujący nauczyciel wychowawca ma prawo do opieki ze strony starszego, 

doświadczonego wychowawcy, któremu to zadanie powierza Dyrektor szkoły. 

 

8. Rodzice i uczniowie mogą wnosić pisemną, uzasadnioną prośbę do Dyrektora szkoły 

o zmianę wychowawcy danej klasy w przypadkach: 

1) braku umiejętności w nawiązywaniu kontaktów z wychowankami, 

2) stosowania kar cielesnych i nieposzanowanie godności ucznia, 

3) nietolerancji religijnej bądź światopoglądowej, 

4) udowodnionej stronniczości, bądź krzywdzenia niektórych uczniów. 

 

9. Po rozpatrzeniu prośby na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Dyrektor po wysłuchaniu 

danego wychowawcy ustosunkuje się do w/w prośby. 

 

10. Wychowawca może być odwołany z funkcji przez Dyrektora szkoły w przypadku  

nie spełniania swoich obowiązków. 

 

§ 39 Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,  

nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych  

przez szkołę. 

 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy  

i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia  

z tego zakresu. 

 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych 

przez Dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym 

jego nadzorowi, 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm; w szczególności powinien reagować na 

niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy 

wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne; 

nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie 

rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają  

w czynnym spełnianiu dyżuru, 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania 

drzwi do sal lekcyjnych, 

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  

i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji, 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia  

do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych, 

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw, 

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach 

szkolnych, 

8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 
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działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  

i poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły lub Wicedyrektora. 

 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być 

wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, 

urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie  

lub ujawni się w czasie zajęć. 

 

7. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,  

w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza 

zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

 

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

 

9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego w szkole. 

 

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie Organizacji Wycieczek Szkolnych, 

obowiązującym w szkole. 

 

11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela; jeżeli sala lekcyjna  

nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić  

to do Dyrektora szkoły celem usunięcia usterek; do czasu naprawienia usterek 

nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu, 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki, 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy 

skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jeśli zaistnieje 

taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji należy powiadomić 

rodziców ucznia; jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić Dyrektora szkoły, 

4) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować 

zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji  

i po jej zakończeniu, 

5) po skończonej lekcji powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić  

do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów, 

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali 

lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury, 

8) ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 
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12. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 

3) planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasiezagrożenia. 

 

§ 40 Zespoły nauczycielskie 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału 

oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

 

2. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe, których 

zadaniem jest: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania oraz uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów 

nauczania, 

2) wspólne opracowanie przedmiotowych systemów oceniania oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,  

a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania, 

6) udział w lekcjach koleżeńskich. 

 

3. W szkole jest powoływany zespół do spraw oceniania, którego zadaniem jest: 

1) wprowadzanie zmian i ewaluacja Wewnątrzszkolnego Oceniania, 

2) wydawanie opinii w przypadkach skarg związanych z nieprzestrzeganiem WO. 

 

4. Dopuszcza się tworzenie zespołów problemowo-zadaniowych. 

 

5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 

 

§ 41 Zadania wicedyrektora 

 

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami,  

w tym prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli. 

 

2. Nadzór nad Samorządem Uczniowskim. 

 

3. Nadzór i kontrola stołówki szkolnej. 

 

4. Kierowanie Komisją Stypendialną. 

 

5. Udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy 

materialnej uczniom. 

 

6. Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości. 

 



 

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu 

59 

 

7. Prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa. 

 

8. Opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania. 

 

9. Nadzór nad pracami Komisji Przedmiotowych. 

 

10. Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych. 

 

11. Przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego  

dla wskazanych przez Dyrektora nauczycieli. 

 

12. Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego. 

 

13. Opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych 

zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych. 

 

14. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom. 

 

15. Opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas. 

 

16. Wstępna kontrola dokumentacji wycieczek. 

 

17. Opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego. 

 

18. Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka. 

 

19. Pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach. 

 

20. Zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu 

zawodowym. 

 

21. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

 

22. Nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole 

za zgodą Dyrektora szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania 

programowego. 

 

23. Opracowywanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków  

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 

24. Kontrola  realizacji przez nauczycieli podstawy programowej nauczanego przedmiotu. 

 

25. Kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania. 

 

26. Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień Statutu. 

 

27. Dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt. 

 

28. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich 

obowiązków. 
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29. Przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie internetowej szkoły  

oraz systematyczne kontrolowanie jej zawartości. 

 

30. Kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania. 

 

31. Rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia 

Dyrektora szkoły. 

 

32. Współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną. 

 

33. Kontrolowanie pracy pracowników obsługi. 

 

34. Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli. 

 

35. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, policją i służbami 

porządkowymi w zakresie pomocy uczniom i zapewnienia ładu i porządku w szkole  

i na jej terenie. 

 

36. Przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnatrzszkolnych, a w szczególności 

Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż. 

 

37. Wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły. 

 

38. Zastępowanie Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 

 

§ 42 Pracownicy niepedagogiczni i zakres zadań na poszczególnych 

stanowiskach pracy 

 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi 

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu 

obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym  

oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki,  

w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania, 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami, 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego, 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych  
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o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy, 

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora 

szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym. 

 

4. Obowiązki Sekretarza szkoły: 

1) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt, 

2) przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, 

3) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole, 

4) wysyłanie korespondencji, 

5) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen,  

arkuszy ocen, 

6) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności: 

a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata, 

b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, 

c) występowanie o odpisy arkuszy ocen, 

d) przygotowywanie odpisów arkuszy ocen, 

e) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów, 

6) sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych  

w zakresie spraw uczniowskich, 

7) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, 

8) zamawianie druków ścisłego zarachowania, 

9) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły, 

11) wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych, 

12) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych, 

13) przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do szkoły 

14) prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń 

potwierdzających wyniki sprawdzianu,  

15) zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom, 

16) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, 

17) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy, 

18) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie, 

19) obsługa gości i interesantów Dyrektora, 

20) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych, 

21) przekazywanie akt do zakładowego archiwum, 

22) prowadzenie archiwum szkolnego, 

23) udzielanie informacji interesantom, 

24) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż., 

25) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły. 

 

5. Obowiązki kucharki: 

1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów, 

2) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących 

norm, 

3) pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych 

recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem, 

4) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków, 

5) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni, 

6) pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli 

Sanepidu, 

7) znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych  

na potrzeby kuchni, 
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8) natychmiastowe zgłaszanie Dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich 

nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia, 

9) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów  

bhp i p/poż, 

10) udział w szkoleniach bhp i p/poż, 

11) wykonywanie innych poleceń Dyrektora i intendenta związanych z organizacją 

pracy w szkole. 

 

6. Obowiązki intendenta: 

1) zaopatrywanie stołówki szkolnej w potrzebne artykuły żywieniowe  

i techniczne (środki czystość, do dezynfekcji, sprzęt kuchenny) z zachowaniem prawa 

o zamówieniach publicznych, 

2) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, 

3) prowadzenie kartotek materiałowych,  

4) uzgadnianie sald z księgowością ZEAS dwa razy w roku (na koniec czerwca  

i grudnia), 

5) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku, 

6) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, 

wywieszanie go w stołówce, 

7) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza  

i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego, 

8) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów 

znajdujących się w magazynie, 

9) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów  

i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem, 

10) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego, 

11) sporządzanie raportów żywieniowych, przedstawianie ich do podpisu 

Wicedyrektorowi szkoły, 

12) pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie się  

z nich na bieżąco, po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji 

Wicedyrektora, 

13) informowanie Wicedyrektora w okresach comiesięcznych o wykorzystaniu 

środków finansowych, 

14) utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych, 

15) dbanie o terminowe cechowanie wag, 

16) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem  

i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCAP, 

17) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i pieniądze, 

18) wykonywanie badań profilaktycznych, 

19) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury, 

20) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów 

dotyczących bhp i p/poż., 

21) pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeby, 

22) udział w szkoleniach bhp i p/poż., 

23) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w ust. 3, 

24) wykonywanie poleceń Dyrektora. 

 

7. Obowiązki pomocy kuchennej: 

1) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków, 

2) rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów 

technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych, 
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3) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki, 

4) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków, 

5) mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego, 

6) sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym, 

7) wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac, 

8) zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności, 

9) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni, 

10) współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów  

bhp i p/poż., 

12) udział w szkoleniach bhp i p/poż., 

13) wykonywanie innych poleceń Dyrektora i intendenta związanych z organizacją 

pracy w szkole. 

 

8. Obowiązki konserwatora: 

1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste 

dokonywanie przeglądów pomieszczeń, 

2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, 

wodno - kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych, 

3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów, 

zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek, 

4) wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego 

sprzętu, przygotowania, zlecanych przez Dyrektora, 

5) dbanie o powierzony sprzęt, 

6) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych, 

7) udział w szkoleniach bhp i p/poż., 

8) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów  

bhp i p/poż., 

9) wykonywanie poleceń Dyrektora. 

 

9. Obowiązki sprzątaczki: 

1) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne 

wykonywanie czynności: 

a) wycieranie na wilgotno kurzy, 

b) wietrzenie pomieszczeń, 

c) zmywanie podłóg, 

d) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów, 

e) uzupełnianie mydła w pojemnikach, 

f) mycie i odkażanie sanitariatów, 

g) przecieranie drzwi, a w razie potrzeby mycie szyb, 

h) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem - zamykanie okien, 

drzwi, 

2) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące 

gruntowne porządki w pomieszczeniach wyznaczonych do codziennego sprzątania: 

mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp., 

3) wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrektora szkoły, 

4) udział w szkoleniach bhp i p/poż. oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

5) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż., 

6) przestrzeganie Regulaminu Pracy, 

7) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w ust. 3. 
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ROZDZIAŁ VII 

Obowiązek szkolny 

 

§ 43 Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 

 
1. Od września 2014 roku:  

1) obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, 

urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.; 

2) spełnianie obowiązku szkolnego mogą rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 

lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców. 

3) spełnianie obowiązku szkolnego mogą rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 

2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo 

będzie obowiązywało również kolejne roczniki; 

2. We wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 

lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki). 

3. Liczba uczniów w klasie: 

1) od września 2014 roku klasy 1-wsze liczą do 25 uczniów.  We wrześniu 2015 r. klasy I-

wsze i II-gie liczą do 25 uczniów, a od września 2016 r. klasy I – III.  

1)  w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej 

niż 1 oddział klasy I-wszej, dzieci dobierać do poszczególnych oddziałów klasowych według 

wieku, począwszy od najmłodszych; 

3a W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, 

dyrektor szkoły  po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25 uczniów. 

3b.. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału danego oddziału, zwiększając liczbe uczniów 

o oddziale ponad liczbę 25 uczniów na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego. 

3c.Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

3d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III  zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się 

asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze, i opiekuńcze w tym oddziale. 

3e.Oddzial, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą 

uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
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4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania  

przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak  

niż o jeden rok. 

 

5. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej. 

 

6. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się : 

 

1) z urzędu – dzieci  zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, których nie 

obowiązują kryteria rekrutacji, na podstawie zgłoszenia rodziców( prawnych opiekunów). 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły 

podstawowej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 

7.Terminy i zasady rekrutacji ustalane są corocznie decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty 

8.Dyrektor Szkoły powołuje co roku Komisję Rekrutacyjną, która na podstawie Decyzji 

Śląskiego Kuratora Oświaty ustala szczegółowy regulamin rekrutacji na dany rok szkolny. 

9.Uczniowie spoza obwodu są rekrutowani w oparciu o wyznaczone kryteria i w miarę 

wolnych miejsc 

10. O przyjęciu do szkoły uczniów spoza obwodu decyduje liczba punktów uzyskanych przez 

kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. 

11. Odwołanie się od decyzji  komisji rekrutacyjnej może być zgłoszone do dyrektora w 

terminie do siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacyjnych. 

12.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych 

zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego 

rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

§ 44 Realizacja obowiązku szkolnego 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego przygotowaniu przedszkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola  

lub oddziału przedszkolnego przy szkole, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły,  

w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego, 

4) zapewnieniu dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu w przypadku 

dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym. 

 

2. Kontrolowanie spełnienia obowiązku należy do zadań Dyrektora szkoły podstawowej, 

w obwodzie której dziecko mieszka. 
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3.  Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  

w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. 

 

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,  

nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony 

do    końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 10 lat. 

 

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

które przed dniem 1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość 

do podjęcia nauki szkolnej. 

 

6. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły  

po zasięgnięciu opinii Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dziecko, 

które zostało wcześniej przyjęte do szkoły jest zwolnione z obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

 

7. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania 

obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

 

8. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor publicznej szkoły podstawowej,  

w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Publicznej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej. 

 

9. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. 

 

10. Obowiązek szkolny lub obowiązek nauki mogą być spełniane również przez 

uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym 

innego państwa w Polsce. 

 

11. Dyrektor, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły 

publicznej powiadamia Dyrektora szkoły w obwodzie, w którym uczeń mieszka  

o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 

12. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności zgłoszenia dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywania się do zajęć, 

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły,  

w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego. 

 

13. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na podstawie 

zezwolenia są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonym  

w tym zezwoleniu. 

 

14. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji  

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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15. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

16. Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. 

 

17. Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe  

w obwodzie szkoły w tym odpowiednio: 

1) kontroluje wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust.13, 

a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązków, 

o których mowa w ust 13i 14, 

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. 

 

§ 45 Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo 
 

1. Szkoła stwarza uczniom odpowiednie warunki pobytu zapewniając im bezpieczeństwo 

poprzez: 

1) monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu: 

a) teren szkolny i budynki objęte zostały nadzorem kamer w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

b) system monitoringu zgłoszony został do komendy Policji, 

c) budynek szkolny został oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem  

„Obiekt monitorowany”, 

2) dyżury nauczycieli podczas przerw na korytarzach i w szatni, 

3) zamykanie sal lekcyjnych w czasie przerw, 

4) bezwzględne przestrzeganie przez uczniów regulaminu szkolnego, 

5) systematyczną naprawę usterek technicznych występujących w szkole. 

 

2. Aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej zabrania się uczniom: 

1) całkowitego opuszczania budynku szkolnego oraz terenu szkoły  

w czasie swoich zajęć edukacyjnych, 

2) rozwiązywania konfliktów drogą przemocy fizycznej, 

3) stosowania samosądów, zastraszania, 

4) posiadania, używania i przynoszenia na teren szkoły papierosów, alkoholu, 

niebezpiecznych przedmiotów (scyzoryków, petard, pistoletów – zabawek), 

narkotyków, środków odurzających, materiałów pornograficznych itp. rzeczy, 

5) wprowadzania na teren szkoły osób trzecich spoza szkoły bez zgody Dyrektora 

szkoły, Wicedyrektora, wychowawcy klasy,  

6) używania wulgarnego języka, słownego zastraszania, wywierania presji  

na drugiego ucznia, 

7) niszczenia sprzętu szkolnego, ścian, podłóg, zieleni wokół szkoły, okien, drzwi, 

8) wyłudzania czegokolwiek od drugiego ucznia. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 46 Prawa uczniów 
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 Uczeń ma prawo do: 

1. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności  

przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, 

 

2. poznania programu nauczania na dany rok dla swojej klasy, 

 

3. znajomości kryteriów oceniania, 

 

4. zgłaszania nauczycielom problemów budzących szczególne zainteresowanie  

z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu, 

 

5. poszanowania godności własnej w sprawach rodzinnych, osobistych i koleżeńskich, 

 

6. korzystania z pomocy doraźnej bądź stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

 

7. jawnego wyrażania swoich myśli, przekonań dotyczących życia szkoły,  

a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 

 

8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, 

zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 

 

9. jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny stanu swojej wiedzy, 

 

10. w przypadku otrzymania na półrocze lub koniec roku oceny niezgodnej  

(zdaniem ucznia bądź jego rodziców) z rzeczywistymi osiągnięciami,  

uczeń może odwołać się do Dyrektora, pisząc podanie o egzamin sprawdzający, 

 

11. znajomości z tygodniowym wyprzedzeniem terminów pisemnych sprawdzianów 

wiadomości – w ciągu dnia może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian,  

a w ciągu tygodnia trzy, 

 

12. odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych i niezadawania prac domowych  

na okres ferii i przerw świątecznych, 

 

13. dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem wiedzy, 

 

14. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, księgozbioru i biblioteki, 

 

15. opieki higieniczno – lekarskiej, 

 

16. wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim  

oraz w organizacjach działających w szkole. 

 

§ 47Obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły,  

a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych wynikających z planu zajęć, 

przybywania na nie punktualnie; mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest 

do wejścia na salę, w której odbywają się zajęcia, a jeżeli spóźnienie jest znaczne, 
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uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej (biblioteki lub innego pomieszczenia  

na terenie szkoły, w którym przebywać będzie pod opieką nauczyciela),  

a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy, 

2) systematycznego przygotowywania się na zajęcia, odrabiania prac poleconych 

przez nauczyciela do wykonania w domu. 

3) w czasie zajęć lekcyjnych zachowania należytej uwagi, nie rozmawiania  

z innymi uczniami bez pozwolenia nauczyciela, zabierania głosu za zgodą nauczyciela 

(nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć  

w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taką potrzebę), 

4) przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły, okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

5) zakazu używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów (na terenie szkoły zabronione 

są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby), 

6) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy  

nad poszerzaniem swojej wiedzy, systematycznego przygotowywania się  

do zajęć szkolnych, 

7) dbania o honor i tradycje szkoły oraz współtworzenia jej autorytetu, 

8) przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności, 

9) poszanowania wolności osobistej i godności drugiego człowieka, 

10) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,  

o swoją higienę i rozwój, 

11) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, naprawienia wyrządzonej  

przez siebie szkody, 

12) noszenia zmiennego obuwia i schludnego wyglądu: 

a) uczeń/uczennica zobowiązany/a jest do noszenia stroju szkolnego: sweterka  

lub bluzy koloru czarnego, granatowego, ciemnoszarego, białej bluzki lub koszuli, 

ciemnej (czarnej, granatowej, szarej, brązowej) spódnicy, ciemnych (czarnych, 

granatowych, szarych, brązowych) spodni; strój szkolny nie obowiązuje  

w następujące dni: Dzień Dziecka, Pierwszy Dzień Wiosny, wycieczka, 

b) uczeń/uczennica zobowiązany/a jest do noszenia stroju galowego składającego się  

z czarnego garnituru /kostiumu i białej koszuli/bluzki; strój galowy obowiązuje  

w następujące dni: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, sprawdzian, 

uroczystości szkolne i środowiskowe, 

c) uczennica zobowiązana jest do przychodzenia do szkoły bez makijażu, 

farbowanych włosów, malowanych paznokci i bez biżuterii, 

13) przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, 

środków odurzających i namawiania innych osób do używania tych substancji, 

14) przestrzegania zakazu opuszczania obiektu szkolnego w czasie zajęć  

i przerw bez zezwolenia, 

15) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych, uczeń zobowiązany jest 

przedłożyć usprawiedliwienie ciągu tygodnia od stawienia się na zajęciach, 

usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice (prawni opiekunowie)  

w formie pisemnego oświadczenia (zeszyt korespondencji) o przyczynach 

nieobecności ich dziecka na zajęciach, oświadczenie może być podpisane przez dwóch 

rodziców, dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność jest także zaświadczenie 

lekarskie (oryginał lub kopia), uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwić 

swojej nieobecności. 

 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do poinformowania wychowawcy  

o dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych w ciągu pierwszego tygodnia 

nieobecności. 
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3. Uczeń musi uzyskać zgodę wychowawcy klasy lub Dyrektora na zwolnienie  

z części zajęć w danym dniu na pisemną prośbę rodziców. 

 

4. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń  

może być zwolniony z zajęć, po uprzednim zawiadomieniu i sprowadzeniu rodzica 

(prawnego opiekuna) do szkoły. Do czasu przybycia rodzica (prawnego opiekuna) 

uczeń przebywa pod opieką w szkole. 

 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych (bez zezwolenia Dyrektora, wychowawcy, nauczyciela) 

przez ucznia w czasie lekcji. W przypadku złamania zakazu urządzenie  

będzie odebrane uczniowi i przekazane do przechowania w szafie pancernej  

w sekretariacie szkoły. Urządzenia te odbiera rodzic (prawny opiekun)  

za pokwitowaniem w zeszycie. 

 

6. Za rzeczy wartościowe przyniesione przez ucznia, szkoła nie odpowiada. 

 

7. Za zniszczone mienie szkoły przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć 

koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia. 

 

§ 48 Tryb składania skarg 

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

 

1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, 

ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby 

fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi nie będą przyjmowane. 

 

2. Skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, 

nazwisko (nazwę), adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

 

3. Skargi i wnioski winny być składane przez zainteresowane strony w formie pisemnej 

w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej wychowawcy, bądź innemu pracownikowi 

pedagogicznemu szkoły. 

 

4. W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisuje wnoszący  

i przyjmujący skargę. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko 

i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Przyjmujący skargę potwierdza  

jej zgłoszenie, jeżeli zażąda tego wnoszący. 

 

5. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane. 

 

6. Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane. 

 

§ 49 Tryb rozpatrywania skarg i wniosków 

 

1. Rozpatrywanie skarg następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych 

przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim 

poinformowaniu osób zainteresowanych. 
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2. Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, 

wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły. 

 

3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego 

skargę do założenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni,  

z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę  

bez rozstrzygnięcia. 

 

4. Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, 

instytucje – Dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe 

przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi 

z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę. 

 

5. Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały. 

 

6. Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania  

w danej sprawie. 

 

7. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie 

rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz trybie odwoływania się  

od wydanej decyzji w terminie do 14 dni. 

 

8. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji 

za pośrednictwem Dyrektora szkoły. 

 

§ 50Tryb odwoławczy 
 

1. Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane kary były jasno określone 

(stopniowane), współmierne do przewinienia, stosowane w trybie określonym  

w Statucie. 

 

2. W przypadku zastosowania kary nieujętej w Statucie szkoły, Dyrektor szkoły uchyla 

nałożoną karę. 

 

3. Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołać się od nałożonej kary  

w formie pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę 

służbową. 

 

4. Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do Dyrektora szkoły poprzez: wychowawcę, 

pedagoga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożenia kary. 

 

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu, rozmowę 

z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi wychowawczemu, 

Radzie Pedagogicznej. 

 

6. Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna 

do przewinienia. 

 

7. Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie do 14 dni. 
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8. Od decyzji Dyrektora uczeń, rodzice, prawny opiekun mogą odwołać się do Śląskiego 

Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Formy nagradzania i karania 

 

§ 51Nagrody 

 

1. Przewiduje się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy, 

2) pochwała umieszczona na gazetce Samorządu Szkolnego, 

3) pochwała Dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów na apelu szkolnym, 

4) list pochwalny do rodziców, 

5) świadectwo z wyróżnieniem za uzyskanie z przedmiotów nauczania średniej ocen 

co najmniej 4,75 

6) dyplomy i nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, 

7) dyplomy za 100% frekwencję, czołowe miejsce w czytelnictwie i inne osiągnięcia, 

8) odnotowanie na świadectwie szkolnym szczególnych osiągnięć ucznia np. czołowe   

miejsca w konkursach, turniejach, zawodach – co najmniej na szczeblu powiatowym, 

9) zamieszczenie artykułu o osiągnięciach uczniów w gazecie lokalnej. 

 

§ 52 Kary 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie szkoły - lekceważenie nauki, 

obowiązków szkolnych, niewłaściwe zachowanie - mogą być stosowane następujące 

kary: 

1) punkty ujemne wpisane do karty zachowania ucznia, 

2) uwaga wpisana do zeszytu korespondencji lub przedmiotowego, 

3) upomnienie wychowawcy wobec całej klasy, 

4) list do rodziców informujący o niewłaściwym postępowaniu ucznia, 

5) upomnienie Dyrektora szkoły wobec całej klasy, 

6) nagana Dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów szkoły, 

7) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole na wniosek  

Rady Pedagogicznej, 

8) przeniesienie do innej szkoły uchwałą Rady Pedagogicznej za zgodą Kuratora, 

które może nastąpić w następujących przypadkach: 

a) rażące naruszanie obowiązku uczęszczania do szkoły i usprawiedliwiania 

nieobecności, 

b) rażące naruszanie zasad współżycia społecznego wywołujące zagrożenie życia  

lub zdrowia innych członków społeczności szkolnej, 

c) udowodniona przemoc fizyczna, 

d) udowodnione skłanianie innych do popadania w nałogi. 

 

2. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 
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4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą składać wnioski o odwołanie kary 

w przypadku ust.1,  pkt 1,2,3 do dyrektora szkoły pkt 4,5,6 do Rady Pedagogicznej  

w ciągu siedmiu dni. 

 

5. W przypadkach określonych w ust. 4 Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna 

zobowiązani są przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni  

od otrzymania wniosku. Decyzje wydane przez te organy są ostateczne. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

Postanowienia końcowe 

 

§ 53 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Tablica i pieczęć zawiera nazwę zespołu i nazwę szkoły. 

 

3. Szkoła posiada imię, własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

5. Zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy. 

 

6. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące 

przepisy. 

 

7. Zmiana niniejszego Statutu Szkoły następuje zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku,  

Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

Podręczniki 
 

§ 54. Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały   

         ćwiczeniowe. 

1.Nowe zasady wyboru podręczników w szkole podstawowej:  

1)podręczniki są podstawowymi środkami dydaktycznymi używanymi przez uczniów w 

trakcie   realizacji obowiązku szkolnego; 

2)uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu: 

a)do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
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określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej mających 

postać papierową,  

b) do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,  

c)do materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu przeznaczonych                                  

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w 

ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły;  

3)prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz podręczników do zajęć dodatkowych;  

4)ilekroć w przepisach jest mowa o: 

a)podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,  

b)materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną, 

c)materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności, rozumianą jako brak możliwości 

korzystania z takiego materiału przez kolejny rocznik uczniów (zeszyty ćwiczeń, karty pracy, 

itp.);  

5)prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, uczniowie szkoły podstawowej  uzyskują, począwszy od roku szkolnego: 

a)2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej, 

b)2015/2016 – uczniowie klasy I,  II i IV szkoły podstawowej , 

c) 2016/2017 – uczniowie klasy I,  II, III,  IV i V  szkoły podstawowej , 

c)2017/2018 – uczniowie klas I –VI szkoły podstawowej; 

6)dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników obowiązujący w 

następnym roku szkolnym, w uznanym przez siebie terminie; 

7)zestaw podręczników obejmuje po jednym podręczniku do danych zajęć edukacyjnych w 

danej klasie;  

8)dyrektor zobowiązuje pracownika biblioteki do wypożyczania uczniom podręczników oraz 

przekazywania im materiałów ćwiczeniowych;  

a)podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione dla uczniów  gromadzone są w bibliotece 

szkolnej,  

b)materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć dydaktycznych w 

danym roku szkolnym przekazywane są uczniom; 
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9)uczeń ma obowiązek poszanowania wypożyczonego przez szkołę podręcznika  i materiału 

edukacyjnego oraz przekazanego materiału ćwiczeniowego; 

10) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego rodzice ucznia winni zwrócić kwotę równą kosztowi zakupu danego 

podręcznika lub materiału edukacyjnego; 

11)wprowadza się zakaz zamieszczania w podręczniku wpisów, umieszczania rysunków, 

malowania itp. gdyż jest on przeznaczony do wieloletniego użytku. 

 

 
 


