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STATUT 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ  

W WIETLINIE 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§  1 

 

1. Nazwa Szkoły brzmi „Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wietlinie”.  

2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. 

3. Szkoła Podstawowa w Wietlinie jest szkołą publiczną. 

4. Siedzibą szkoły jest budynek: Wietlin 18A.  

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Laszki.  

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpackie Kuratorium Oświaty.  

7. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.  

8. Szkoła posiada:  

1) pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą;  

2) stempel prostokątny z adresem i regonem szkoły.  

 

 

§ 2 

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Wietlinie; 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., 

Nr 67 , poz. 329 z późn. zm.); 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły; 

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców - należy 

przez to rozumieć organy działające w Szkole; 

5) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych 

opiekunów; 

6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej 

powierzono jeden z oddziałów w Szkole; 

7) organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Laszkach; 

8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć Podkarpackie 

Kuratorium Oświaty. 

 

§ 3 

 

Czas trwania cyklu kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami o ramowym planie nauczania, wynosi 6 lat. 

 

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 
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§  4 

 

1. Szkoła   realizuje   cele   i   zadania   określone   w   ustawie   oraz  w  przepisach  wydanych  na  jej  

podstawie. 

2. Nadrzędne cele i zadania to w szczególności: 

1) rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa  kulturowego; 

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  i wolności; 

4) realizacja prawa dzieci i młodzieży do kształcenia się, wychowania i opieki,  w stopniu odpowiednim do 

ich wieku i osiągniętego rozwoju; 

5) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

6) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także 

możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

7) opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych 

programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

8) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

9) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec problemów ochrony środowiska; 

10) zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki 

rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

11) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, 

12) Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników 

oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, a w roku szkolnym 2015/2016 dla I, II i IV, w 

następnych latach dla kolejnych klas. Podręczniki są wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną i 

obowiązują przez 3 lata szkolne.  W przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika rodzice są 

zobowiązani do pokrycie kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Podręczniki i 

materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę,  

13)  nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z 

obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

 

3. Główne cele edukacyjne i zadania szkoły określają przepisy w sprawie podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów. 

4. Sposoby realizacji zadań: 

1) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu programów 

zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w 

sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania; 

2) Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego oraz podaje 

do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania; 

3) Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści 

przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami 

Szkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie 

przedmiotowego systemu oceniania;  

4) Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i 

eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów; 

5) Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych 

przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem szkoły w trakcie wycieczek;  

6) Uczniowie klas IV-VI działając w ramach Samorządu Uczniowskiego pomagają w organizowaniu i 

przeprowadzaniu imprez dla klas I-III. Wszystkich uczniów klas IV – VI oraz wszystkich pracowników 
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szkoły zobowiązuje się do zwracania szczególnej uwagi i otaczania opieką w każdej sytuacji i o każdej 

porze najmłodszych uczniów, zwłaszcza z klas pierwszych;  

7) Każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z 

zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) w nagłych 

sytuacjach;  

8) Oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore powinny mieć organizację nauki dostosowaną 

do potrzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych szkoły;  

9) Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.  

 

§  5 

 

Zadania szkoły w zakresie realizacji sportu szkolnego określa ustawa o kulturze fizycznej. 

 

 

§  6 

 

1.     Organizacja nauczania religii/etyki w szkole: 

 

1) Udział ucznia / dziecka w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch 

rodzajach zajęć. 

2) W przypadku, gdy uczniowie/rodzice/prawni opiekunowie wyrażają wolę uczestniczenia dziecka w 

zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów, 

umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych. 

3) W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w ust. 1 wymienionych zajęciach szkoła zapewnia opiekę 

wychowawczą na czas odbywania zajęć. 

4) W szkole organizuje się nauczanie religii/etyki na życzenie rodziców/ustawowych opiekunów lub 

pełnoletniego ucznia.  Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki wyraża się w formie 

jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie woli rejestruje się Dzienniku Wychowawcy 

wraz z podpisem rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. W trakcie nauki oświadczenie 

woli można zmieniać. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich 

ucznia jest obowiązkowy.  

5) Zajęcia z religii/etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7  i więcej uczniów. 

6) Zajęcia w szkole religii/etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych. 

7) W przypadkach, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi mniej niż 7 uczniów/dzieci, 

dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ prowadzący w porozumieniu z 

właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii  w grupach 

międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych. 

8) W sytuacjach, jak w ust.5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i świadectwa 

stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach 

międzyszkolnych. 

9) Ocena z religii/etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z 

wyróżnieniem. 

10) Oceny z religii/etyki nie mają wpływu na promocję ucznia. 

11) Ocena z religii/etyki w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali stopni szkolnych . 

12) W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie i w arkuszu ocen 

umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

13) Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub 

związku wyznaniowego   

 

§  7 

 

1. Szczegółowe zadania szkoły w zakresie wychowania określa program wychowawczy szkoły opracowany w 

oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów. 
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2. Szkoła realizuje program wychowawczy szkoły, uchwalony przez rady rodziców w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. 

3. Szkoła realizuje program profilaktyki szkoły, uchwalony przez rady rodziców w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. 

 

 

III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 

 

§  8 
 

Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

 

§  9 

 

1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza i z tego stanowiska odwołuje organ prowadzący szkołę. Zasady 

powierzania stanowiska dyrektora szkoły i tryb jego odwołania określa ustawa. 

2. Zadania dyrektora szkoły określa ustawa. Dyrektor szkoły w szczególności: 

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) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkolnym; 

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

6) dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły,  zaopiniowanym  przez  radę 

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

3. Dyrektor   szkoły   jest   pracodawcą   dla   zatrudnionych  w  szkole   nauczycieli  i innych  pracowników. 

W szczególności dyrektor decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

4) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na 

realizację obowiązku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego poza szkołą;  

5) upomnienia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka niespełniającego obowiązku szkolnego. 

4. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły w szczególności: 

1) współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim; 

2) opracowuje dokumentację programowo-organizacyjną szkoły, m.in. szkolny plan nauczania, arkusz 

organizacji szkoły, tygodniowy rozkład zajęć i lekcji; 

3) dokonuje doboru kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły, w konsultacji z organem 

prowadzącym szkołę; 

4) opracowuje zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

5) opracowuje regulaminy premiowania i nagradzania nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

6) ma prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom szkoły; 

7) zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz nauki w szkole; 
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8) organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej oraz ocenia jej pracę; 

9) opracowuje preliminarz budżetowy szkoły oraz dba o majątek szkolny; 

10) podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na 

podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach, 

11) ustala po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół lub placówek,  

w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 

biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze  do 6, 

12) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych, 

13) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów, 

14) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia 

w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o 

godzinie 21
00

. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje 

dyrektora szkoły, 

15) powołuje zespoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 

16) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

materiały ćwiczeniowe w danym roku szkolnym. 

5. Zadania dyrektora szkoły w ramach odbywania stażu przez nauczycieli na stopnie awansu zawodowego:  

1) przydzielanie opiekuna stażu (KN art.9c p.4); 

2) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela;  

3) wspieranie nauczyciela odbywającego staż;  

4) dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela;  

5) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego ( KN art. 9g p.1); 

6) udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych jako przewodniczący lub uczestnik (KN 

art.9g p.1);  

7) nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście na stopień nauczyciela kontraktowego 

(KN art.4) oraz prowadzenie rejestru zaświadczeń wydawanych przez komisję kwalifikacyjną o 

uzyskaniu akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowego.  

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora       

szkoły spośród członków rady pedagogicznej. 

 

§  10 

 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie po 

zaopiniowaniu przez radę rodziców;  

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;  

4) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania, zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych 

ocen; 

5) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych;  

6) uchwalanie warunkowej promocji uczniów; 

7) ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom;  

8) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę 

rodziców; 
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9) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym; 

10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub 

placówki. 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć szkolnych; 

2) przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli;   

3) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;  

4) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;  

5) projekt planu finansowego szkoły;  

6) proponowany  przez nauczyciela program nauczania przed dopuszczeniem do użytku w szkole; 

7) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych z wychowania 

fizycznego. 

6. Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej określa jej regulamin. 

 

§  11 

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski. 

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,  władzami samorządu są:  

1) na szczeblu klasy: samorządy klasowe;  

2) na szczeblu szkoły : rada samorządu uczniowskiego.  

3. Do zadań rady samorządu uczniowskiej należy:  

1) przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego;  

2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich 

wykonania;  

3) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;  

4) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły;  

5) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu szkolnego.  

4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania;  

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

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

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

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

własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

5. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.  

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono 

sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

7. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami 

ogółu uczniów. 

 

§  12 

 

1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
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2. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających 

do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w 

szczególności:  

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 

szkoły;  

2) współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy;  

3) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych 

funduszy. 

3. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły. 

4. Szczegółowe zasady działalności rady rodziców określa jej regulamin. 

 

§  13 

 

1. Każdy z organów szkoły ma zapewnioną swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 

kompetencji określonych w ustawie i w statucie. 

2. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych odbywa się wewnątrz szkoły na wspólnych 

spotkaniach organów szkoły. 

3. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach, odbywa się na wspólnych posiedzeniach oraz za pomocą obwieszczeń zamieszczanych na tablicy 

ogłoszeń. 

 

§  14 

 

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

2. Rodzice mają prawo do: 

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

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły; 

6) wyrażania opinii o zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaproponowanych przez 

nauczycieli; 

7) decydowania o tzw. nauczaniu domowym i złożeniu wniosku w dowolnym momencie roku szkolnego; 

8) do informacji o treści nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. 

3. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, realizowane jest w formie różnego rodzaju stałych spotkań 

nauczycieli z rodzicami,  w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

4. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach, a 

wychowawcy klas do zorganizowania dodatkowo co najmniej raz na kwartał spotkania z rodzicami w celu 

wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

5. Rodzice są zobowiązani do : 

1) dopełnienia czynności związanych  ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz regularnego uczęszczania na 

zajęcia; 

2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

3) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o spełnieniu obowiązku  

szkolnego poza granicami Polski. 

 

§  15 
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1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1, wyraża dyrektor 

szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły. 

 

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§  16 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Oddział składa się z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych,  określonych  planem  nauczania  zgodnym  z  odpowiednim ramowym planem nauczania i 

podstawą programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych. 

3. Liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 26 do 31. Nie tworzy się nowego oddziału tej 

samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 16. 

4. Liczba uczniów w klasach I-III  nie może przekraczać 25. 

1) Od roku szkolnego 2015/2016 istnieje możliwość tworzenia oddziałów w klasach I-III liczących do 27 

uczniów na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, 

2) W przypadku zwiększenia liczby uczniów do 27, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który 

wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.  

 

§  17 

 

1. Szkoła może tworzyć oddziały: sportowe, integracyjne, specjalne, dwujęzyczne dla mniejszości narodowych 

lub grup etnicznych, oddziały z językiem nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej oraz 

prowadzić nauczanie indywidualne. 

2. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów, o których mowa w ust. 1, a także zasady organizacji nauczania 

indywidualnego, nauczania języka mniejszości narodowych  lub grup etnicznych określają odrębne przepisy. 

 

§  18 

 

Szkoła tworzy i prowadzi oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego oraz 

rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy). 

 

§  18a 

 

1. Wychowanie przedszkolne może być prowadzone również w innych formach: 

1) zespołach wychowania przedszkolnego; 

2) punktach przedszkolnych. 

 

 

§  19 

 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z   

treści   programu   nauczania   wynika   konieczność   prowadzenia   ćwiczeń z zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 

powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na 

grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. 

5. W przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków demograficznych, w szkole dopuszcza się 

możliwość organizacji nauczania w klasach łączonych. 

 

 

§  20 

 

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

lekcyjnym. 

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

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

tygodniowym rozkładzie zajęć.  

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach  I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując 

ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a 

kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w 

szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września. 

 

§  21 

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, np.: nauczanie języków obcych, elementów informatyki, 

koła zainteresowań, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, między klasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z § 20 ust. 2 lub 3. 

3. Liczba  uczestników  kół  i  zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z 

budżetu szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów. 

4. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. 

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 – 4, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych. 

 

 

§  22 

 

1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną. 

2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą: 

1) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów; 

2) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły; 

3) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; 

4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

5) popularyzowaniu – w miarę możliwości – wiedzy o regionie 
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3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne 

osoby,  na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać gromadzenie zbiorów, korzystanie ze zbiorów na 

miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę oraz prowadzenie przysposobienia bibliotecznego uczniów. 

5. Wymiar zajęć dla każdego oddziału z zakresu przysposobienia bibliotecznego określa dyrektor szkoły. 

6. Godziny pracy biblioteki winny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu. 

7. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin 

wewnętrzny biblioteki. 

8. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające  postać papierową, lub 

zapewniania uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, 

bądź przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania. Zasady 

wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych stanowią załącznik do Regulaminu Biblioteki. 

9. Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze środków dotacji 

celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji. 

 

 

§  22A 

Szkoła  może prowadzić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na 

czas pracy rodziców - na wniosek rodziców oraz ze względu na  organizację dojazdu do szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

1) Świetlica, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci 

i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

1. Uczniowie przebywający w świetlicy są pod stałą opieką wychowawców.  

 

§  23 

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie).  Podstawą przyjęcia na praktykę jest 

pisemne porozumienie zawarte między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

 

 

§  24 

 

W miarę możliwości, szkoła powinna zapewniać uczniom jeden gorący posiłek lub udostępniać im gorący 

napój. Zasady organizacji i korzystania z posiłków w szkole ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą 

rodziców lub radą szkoły. Zasady zwolnienia uczniów z opłat za posiłki regulują odrębne przepisy. 

 

 

§  25 

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) gabinetu lekarskiego i dentystycznego; 

4) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, w tym: z szatni, dla organizacji działających w szkole, dla 

samorządu uczniowskiego, sklepiku i innych; 
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5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

 

 

§  26 

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. 

2. Arkusz organizacji szkoły, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja 

danego roku. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym 

zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 

§  27 

 

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. 

 

 

V. ZADANIA NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

 

§  28 

 

1. W celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoła zatrudnia nauczycieli. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy. 

 

 

§  29 

 

W szkole nie tworzy się stanowiska wicedyrektora. 

 

§  30 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy 

oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) sprawdzanie obecności uczniów na każdej lekcji; 

2) zwalnianie uczniów z lekcji tylko na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych; 

3) zwracanie uwagi na czystość i schludność stroju ucznia; 

4) stosowanie na każdej lekcji przerw śródlekcyjnych; 

5) na zajęciach wychowania fizycznego wymaganie od uczniów odpowiedniego stroju. 

3. Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, w szczególności: 

1) realizuje podstawy programowe stosując obniżenie poziomu wymagań w odniesieniu do najsłabszych 

uczniów; 

2) prawidłowo rozplanowuje czas pracy w ciągu każdej lekcji; 

3) przygotowuje się pisemnie do lekcji, szczególnie w pierwszych dwóch latach pracy zawodowej; 

4) przestrzega punktualności w rozpoczynaniu i kończeniu zajęć; 

5) wykorzystuje uwagi pohospitacyjne w dalszej pracy; 
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6) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej. 

4. Nauczyciel dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny, a w szczególności: 

1) wykorzystuje pomoce naukowe zgodnie z ich przeznaczeniem; 

2) dba o należytą konserwację sprzętu szkolnego i pomocy naukowych; 

3) odpowiada materialnie za sprzęt i pomoce naukowe powierzone jego pieczy. 

5. Nauczyciel  wspiera  rozwój  psychofizyczny   uczniów   oraz   rozwija   ich   zdolności   i   zainteresowania, a 

mianowicie: 

1) umożliwia uczniom chętnym udział w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań; 

2) pomaga uczniom uczestniczącym w konkursach przedmiotowych w kompletowaniu materiału oraz 

udziela niezbędnego instruktażu; 

3) realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 

6. Nauczyciel udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych uczniów w oparciu o rozpoznanie ich 

potrzeb, w tym celu: 

1) przeprowadza indywidualne rozmowy z uczniem i jego rodzicami; 

2) organizuje tworzenie zespołów samopomocy koleżeńskiej; 

3) stosuje zasadę wielopoziomowości w nauczaniu. 

7. Nauczyciel   doskonali   swoje   umiejętności   dydaktyczne   i   podnosi   poziom   wiedzy   merytorycznej, w 

szczególności poprzez: 

1) samokształcenie; 

2) wymianę doświadczeń na posiedzeniach rady pedagogicznej; 

3) prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz pokazowych; 

4) udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych; 

5) korzystanie z doświadczeń i instruktażu nauczycieli doradców z ośrodków metodycznych. 

8. Nauczyciel  decyduje  o  podręcznikach,  środkach  dydaktycznych  i  metodach nauczania, w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły. 

9. Nauczyciel ma prawo wystąpić do  dyrektora szkoły z uzasadnionym wnioskiem o pomoc na zakup 

podręczników uczniom ze środków publicznych uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, 

określonego we właściwych przepisach, w przypadkach rodzin niewydolnych wychowawczo , zaniedbujących 

obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby w rodzinie. Wystąpienie może być dokonane 

za zgodą przedstawiciela ustawowego ( rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców 

zastępczych. 

 

§  31 

 

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

programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole. 

2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust.1, jest ponadto: 

1) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla pracujących 

nauczycieli; 

2) współdziałanie  w  organizowaniu  pracowni szkolnych oraz w uzupełnianiu ich wyposażenia. 

3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-

zadaniowe. 

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu. 

5. Zespoły powołane przez dyrektora szkoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w terminie 

do 30 września każdego roku szkolnego opracowują plany działań wspierających ucznia. 
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§  32 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Powierzenia oddziału opiece wychowawcy dokonuje 

dyrektor szkoły. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował 

się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego 

3. Dobór lub zmiana nauczyciela, któremu dyrektor powierzy bądź powierzył zadania wychowawcy danego 

oddziału, może nastąpić również na wniosek rady rodziców i organu samorządu uczniowskiego. 

4. Tryb postępowania w sprawie, o której mowa w ust. 3, jest następujący: 

1) zainteresowane organy składają do dyrektora szkoły pisemny wniosek podpisany przez 2/3 swoich 

członków; 

2) we wniosku podaje się nazwę organu-wnioskodawcy, propozycje w zakresie doboru lub zmiany 

nauczyciela wychowawcy oraz uzasadnienie wniosku; 

3) dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego złożenia powiadamiając 

wnioskodawcę o podjętej decyzji w tej sprawie; 

4) w przypadku rozbieżności zdań dyrektor szkoły, w terminie 7 dni, zwołuje posiedzenie z udziałem 

wnioskodawcy w celu zawarcia ugody; 

5) ostateczna decyzja w sprawie należy do dyrektora szkoły. 

5. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb 

oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

§  33 

 

1. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 

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

życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami; 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich 

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

opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i 

niepowodzeniami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania,  tj.  okazywania  im  pomocy  w  ich  działaniach  wychowawczych  wobec  dzieci 

oraz otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w 

rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 

uczniów (organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad 

udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej); 

6) prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa);, 
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7) współdecyduje z samorządem klasowym i rodzicami uczniów o programie i planie działań 

wychowawczych na dany rok szkolny; 

8) ustala oceny z zachowania swoich wychowanków; 

9) odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie. 

3. Nauczyciel wychowawca w szczególności ma prawo do: 

1) występowania z wnioskiem do odpowiednich służb i kierownictwa szkoły w sprawach o rozwiązanie 

problemów zdrowotnych i materialnych swoich wychowanków; 

2) organizowania  w  miarę  potrzeb  spotkań  kontaktowych  rodziców  i  innych  nauczycieli w sprawach z 

zakresu spełniania zadań wychowawczych; 

3) korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i 

instytucji oświatowych i naukowych, w tym: dyrektora szkoły oraz ośrodków metodycznych. Szczególną 

pieczą powinni być objęci początkujący nauczyciele wychowawcy. 

 

§  33A 

 

1. W  celu  wspomagania   rozwoju i   efektywności  uczenia  się  dzieci i młodzieży, pomocy uczniom w 

wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielania dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom,   

nauczycielom  i  wychowawcom, pomocy  psychologicznej,   pedagogicznej,   logopedycznej i 

rehabilitacyjnej, Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.   

2. Szczegółowe zasady działania w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i innego poradnictwa 

specjalistycznego określają odrębne przepisy. 

3. Szczegółowe zadania realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa System Pomocy 

Psychologiczno- Pedagogicznej oraz Wspierania Uczniów Szkoły Podstawowej w Wietlinie. 

 

§  34 

 

W celu realizacji zadań administracyjno-gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników obsługi. Zasady 

zatrudniania pracowników obsługi określają odrębne przepisy. 

 

§  34A 

 

1. Od roku szkolnego 2014/2015 w szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela w klasach I-III lub   

asystent wychowawcy świetlicy; 

2. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem 

nauczyciela lub wychowawcy świetlicy; 

3. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy; 

4. Asystentowi, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu 

pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem. 

5. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub 

placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
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VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY  

ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§  35 

 

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych. 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie rekrutacji. 

3. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania przez rodziców zezwolenia 

dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku 

warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym. 

 

 

 

§  36 

 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od lat 6, ale nie wcześniej niż od 5-tego roku życia. 

2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku od lat 5. W uzasadnionych przypadkach mogą 

być przyjęte dzieci w wieku od lat 4. 

3. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat. W uzasadnionych przypadkach mogą być 

przyjęte dzieci które ukończyły 2,5 roku. 

4. Do szkoły dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony obwód szkoły. 

5. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. 

6. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor 

może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

7. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji. 

 

§  37 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z  odrębnymi przepisami; 

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

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także 

światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej  oceny  oraz  ustalonych  sposobów  kontroli  postępów w nauce i 

zachowaniu; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, do nauki we własnym tempie w klasach I-III; 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, podczas 

zajęć pozalekcyjnych; 

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach 

działających w szkole; 

12) znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla niego przekazu treści 

lekcji; 

13) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji; 
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14) odpowiedniego terminu na wykonanie pracy domowej, w zależności od stopnia trudności zadania, 

dostosowania prac domowych do możliwości uczniów; 

15) oceny pracy domowej przez nauczyciela; 

16) wskazówek co do sposobu prowadzenia zeszytów przedmiotowych oraz oceny tych zeszytów; 

17) zrozumiałych i dobrze wydanych podręczników przedmiotowych wybranych przez nauczyciela; 

18) znajomości kryteriów i zasad stosowanych przez nauczycieli przy ocenianiu jego pracy; 

19) zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela; 

20) znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań, jakim będzie musiał sprostać; 

21) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

22) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

23) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

24) uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według odrębnych przepisów. 

25) uczeń i jego rodzice mają prawo – w przypadku, gdy szkoła korzysta z dziennika elektronicznego- do 

bezpłatnego uzyskiwania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki. 

 

§  38 
 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 

2) przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji; 

3) uzupełniać swoją wiedzę oraz braki wynikające z absencji; 

4) starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe, zgodnie z wymaganiami nauczycieli; 

5) kształtować nawyk starannego i terminowego wykonywania prac domowych; 

6) przestrzegać ogólnych zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, a także poza środowiskiem szkolnym; 

7) dbać z całą odpowiedzialnością o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 

8) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

9) ściśle  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa  oraz  podporządkowywać  się  poleceniom dyrektora szkoły, 

nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły; 

10) uczeń ma obowiązek nosić obowiązujący w szkole strój szkolny, jeżeli zostanie wprowadzony w danym 

roku szkolnym;  

Wyjątek stanowią: 

a) wycieczki i wyjazdy pozaszkolne, Dzień Dziecka, I Dzień Wiosny, zabawy i dyskoteki szkolne - strój 

dowolny, 

b) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz akademie i uroczystości  szkolne - strój galowy; 

Jeżeli w szkole nie zostanie wprowadzony obowiązek noszenia jednolitego stroju, uczeń ma obowiązek 

nosić schludny i skromny strój (zakryte ramiona, brzuchy, odpowiednia długość spódnic i spodenek). 

Wyjątek stanowią: 

c) wycieczki i wyjazdy pozaszkolne, Dzień Dziecka, I Dzień Wiosny, zabawy i dyskoteki szkolne – 

strój dowolny, 

d) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz akademie i uroczystości szkolne- strój galowy; 

11) przestrzegać ustalonego Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły, z 

wyjątkiem: 

a) używania aparatów fotograficznych podczas uroczystości szkolnych i zajęć wskazanych przez 

prowadzącego nauczyciela. 

2. W zakresie działalności samorządu szkolnego uczniowie mają obowiązek: 

1) brać udział w wyborach organów samorządu uczniowskiego szkolnego i klasowego; 

2) respektowania uchwał i programów samorządu uczniowskiego; 

3) odwołania i zmiany organów samorządu uczniowskiego, gdy ten nie pełni swoich funkcji lub pełni je źle. 
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§  39 

 

Uczniowie wyróżniający się szczególnie dobrymi osiągnięciami i zachowaniem mogą być nagradzani w 

następujący sposób: 

1) pochwała wychowawcy przed całą klasą; 

2) pochwała dyrektora szkoły na apelu szkolnym; 

3) dyplom uznania; 

4) nagroda rzeczowa; 

5) list pochwalny do rodziców. 
 

§  40 
 

1. Uczniowie nie przestrzegający i lekceważący obowiązki szkolne lub wywierający szkodliwy wpływ na 

kolegów mogą być ukarani: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy; 

2) upomnieniem dyrektora szkoły; 

3) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

4) przeniesieniem do równoległej klasy w szkole. 

2. Po wyczerpaniu katalogu kar, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 4, wobec braku poprawy ze strony ucznia, 

dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

 

§  41 
 

1. Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej. 

2. Wszystkie kary stosowane są na zasadzie wzajemnego zrozumienia i poszanowania stron przy współudziale 

organów szkoły. 

3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie 

lub zastosowaniu wobec niego kary. 

4. Uczeń ma prawo złożyć pisemne odwołanie od zastosowanej wobec niego kary. Odwołanie składa się do 

dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty nałożenia kary. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 

dni od dnia jego złożenia, przy współudziale rady pedagogicznej. Decyzja dyrektora w tej sprawie jest 

ostateczna. 

 

 

VII. ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY 

 

§  42 
 

Szkoła   wykonuje   zadania   opiekuńcze    odpowiednio    do    wieku    uczniów   i   potrzeb   

środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów BHP. 

 

 

 

 

§  43 
 

Opieka   nad   uczniami   przebywającymi   w   szkole   podczas    zajęć   obowiązkowych,   

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, sprawowana jest w sposób następujący: 

1) w czasie zajęć lekcyjnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów ponosi nauczyciel 

prowadzący zajęcia; 
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2) nauczyciel jest zobowiązany do kontrolowania obecności uczniów na każdej lekcji oraz szybkiego 

reagowania na nagłe zniknięcie ucznia ze szkoły; 

3) na zajęciach o zwiększonym ryzyku wypadków (m.in. informatyka, technika, wychowanie fizyczne) 

każdy  prowadzący  zajęcia  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  zasad  BHP,  regulaminu  pracowni, a 

w szczególności przestrzegania zasad: 

a) włączania i wyłączania dopływu prądu elektrycznego na stanowiska uczniowskie, 

b) użytkowania i zabezpieczania maszyn i urządzeń, 

c) używania gaśnic pożarowych oraz kontrolowanie terminu ich ważności i dostępności; 

4) na   początku    każdego    roku    szkolnego    opiekuni    poszczególnych    pracowni   zapoznają   

uczniów z regulaminem pracowni; 

5) prowadzący zajęcia wychowania fizycznego musi zadbać o dobrą ich organizację i zdyscyplinowanie 

uczniów, musi też sprawdzić jakość sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć; 

6) prowadzący zajęcia wychowania fizycznego musi dostosować wymagania i formę ćwiczeń do możliwości 

fizycznych ucznia; podczas ćwiczeń uczniowie muszą być asekurowani przez nauczyciela; na zajęciach z 

wykorzystaniem ciężarów oraz sprzętu skoczni wzwyż, nie wolno pozostawiać uczniów bez opieki 

nauczyciela. 
 

 

§  44 
 

Opieka nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, 

sprawowana jest w następujący sposób: 

1) jeżeli   grupa   uczniów   nie   wyjeżdża   poza   miejscowość,   w  której  znajduje się szkoła, i nie 

korzysta z publicznych środków lokomocji, na jedną grupę przypada jeden opiekun; 

2) dla imprezy turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe danej dziedziny turystyki nie 

stanowią inaczej, jeden opiekun przypada na 10 uczniów; 

3) grupa rowerowa z opiekunem nie może przekraczać 15 osób; 

4) na udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej) oraz w imprezie turystycznej, kierownik 

wycieczki musi uzyskać zgodę rodziców ucznia; 

5) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „ karty wycieczki”; 

6) podczas  wycieczki  do  lasu opiekun grupy zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe i na możliwość zagubienia się uczestników; 

7) kąpiel jest dozwolona wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem, w grupie do 15 osób; 

8) obowiązkiem każdego kierownika imprezy bądź opiekuna grupy jest sprawdzenie liczby uczestników 

przed wyruszeniem z każdego miejsca jak i po przybyciu do celu; 

9) kierownik wycieczki lub opiekun grupy ma prawo wydawać polecenia uczestnikom, a w razie wypadku 

podejmuje decyzje tak jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie; 

10) nie wolno organizować wyjść w teren w czasie burzy, śnieżycy i gołoledzi; 

11) kierownikiem wycieczki może być nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje; opiekunem grupy 

może być każda osoba pełnoletnia po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. 

 
 

§  45 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

innymi przejawami patologii społecznej, podejmując działania organizacyjno-porządkowe w formie dyżurów 

nauczycielskich, a także rozwija współdziałanie z przedstawicielami wyspecjalizowanych organów 

państwowych i organizacji pozarządowych działających w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. 

2. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole przedstawiają się 

następująco: 

1) w czasie przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych uczniowie pozostają pod stałą opieką       

nauczycieli pełniących dyżur; 

2) w  czasie   przerw   między   lekcjami   nauczyciele  dyżurni  muszą  zapobiegać  niebezpiecznym 

zabawom i zachowaniom, zagrażającym bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów; 
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3) dyżury  nauczycielskie  w  szkole  pełnione są przez tylu nauczycieli jednocześnie, aby zapewnić 

porządek i bezpieczeństwo uczniów na każdej kondygnacji oraz na placu szkolnym; 

4) harmonogram i czas trwania dyżurów określa dyrektor szkoły; 

5) dyżury pełnione są w sposób aktywny, rzetelny i punktualny. 

3. W ramach działalności prewencyjno-profilaktycznej Szkoła jest zobowiązana w szczególności organizować 

okresowe spotkania młodzieży z przedstawicielami policji, służby zdrowia, a także rozwijać współdziałanie z 

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

§  46 

 

Szczególną opieką ze strony nauczycieli powinni zostać objęci: 

1) dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I; 

2) uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku; wychowawca  

klasy  powinien zadbać o to, by uczniowie ci zajmowali miejsca w pierwszych ławkach w klasie. 
 

 

§  47 

 

Szczególną uwagę należy poświęcić uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych 

potrzebne są indywidualne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna. W tym celu 

wychowawca przeprowadza wywiad środowiskowy oraz spotyka się z radą rodziców, aby ustalić wysokość 

pomocy materialnej, jeżeli ma ona pochodzić ze środków rady. 

 

 

 

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
 

 

§ 48 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
 

1. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć. 

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 w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

 

§ 49 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.  

3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w 

danej szkole.  
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4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.  

5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i 

trudnościach ucznia w nauce.  

§ 50 

 

Podział roku szkolnego 

 

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

 

1) Pierwszy semestr trwa od 1 września do czwartego piątku stycznia, a jeżeli dzień ten wypada w czasie 

trwania ferii zimowych, semestr kończy się w ostatnim dniu nauki przed ich rozpoczęciem. 

2) Drugi semestr trwa od poniedziałku następującym po czwartym piątku stycznia lub od zakończenia ferii 

zimowych do wakacji. 

 

§ 51 

 

Zasady oceniania  
 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Wymagania należy indywidualizować, dostosowywać do możliwości każdego dziecka. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na 

podstawie tego orzeczenia.  

1) Uczeń, który nie posiada orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

specjalistycznej, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. Wymagania te zostaną 

opracowane przez zespół wszystkich n-li uczących danego ucznia i w formie pisemnej przekazane 

dyrektorowi szkoły oraz rodzicom ucznia. 
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5. Ocena ma odzwierciedlać czynione przez ucznia postępy w przyswajaniu wiadomości i umiejętności oraz 

pobudzać do dalszej aktywności i samodzielności: 

1)  Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:  

a) wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia, 

b) uzasadnieniu ustnym w przypadku odpowiedzi ucznia i sporządzeniu krótkiej recenzji pisemnej pod 

pracą ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom, 

c) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

d) nauczyciel ma obowiązek na wniosek ucznia i jego rodziców udostępnić do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego.  

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki, plastyki i muzyki należy w szczególności 

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

specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych 

umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia.  

7. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 

uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub 

jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

9. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w 

tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony. W przypadku kiedy okres zwolnienia ucznia z w/w 

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

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

10. Rodzice mają prawo do niewyrażania zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach  z wychowania do życia w 

rodzinie. W takim przypadku powinni złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły. W przeciwnym razie 

zajęcia stają się obowiązkowe. 

11. Uczestnictwo w zajęciach “Wychowanie do życia w rodzinie” nie wpływa na promowanie i ukończenie 

szkoły. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii oraz zajęć dodatkowych zostaje odnotowana  w arkuszach ocen oraz na 

świadectwie, ale nie wpływa na promowanie ucznia. 

13. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w następujący sposób: 

 

klasy I-III szkoły podstawowej: 

 

1) Ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia – posługującą się skalą 

punktową wyrażoną cyframi: 

a)  2p. – brak wiadomości i umiejętności,                                                 

b)  3p. – umiejętności wymagają ćwiczeń, wiadomości uzupełnień,                                

c)  4p. – wiadomości i umiejętności opanowane z niewielkimi brakami,                            

d)  5p. – wiadomości i umiejętności opanowane,                                                         

e)  6p. – wiadomości i umiejętności rozszerzone – wykraczające poza program nauczania;  

2) Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na wypełnieniu dla każdego ucznia Arkusza 

Oceny Opisowej według załącznika nr 1. Każdy wychowawca klas I-III ma obowiązek wręczenia 

uczniom/rodzicom śródrocznego arkusza opisowego podczas półrocznego spotkania z rodzicami; 

3) Nauczyciel prowadzi kartę „Samoocena ucznia”, którą wypełniają uczniowie jeden raz w semestrze;  

4) Ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia Oceny opisowej 

w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na 

zakończenie roku szkolnego; 
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a) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień; 

 

5) Oprócz kart opisowych nauczyciele klas I-III stosują również ocenianie wspomagające wyrażone poprzez:    

a) ocenę spontaniczną połączoną z gestem, mimiką i niewerbalnym przekazem informacji przez 

nauczyciela,                                                                                     

b) rozmowę z uczniem – ustne wyrażenie uznania lub dezaprobaty,                                

c) ocenę pisemną – w formie krótkiego komentarza do zeszytu uczniowskiego – określającą jakość, 

mocne i słabe strony pracy ucznia;                                                            

6) Podczas zajęć religii nauczyciele oceniając uczniów stosują skalę stopniową zgodnie z § 51 ust. 13 pkt. 8; 

7) Nauczyciel wystawiając śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę opisową uwzględnia: 

a) rozwój poznawczy ucznia: 

a)  umiejętności językowe: mówienie i słuchanie, czytanie i pisanie, ortografię i gramatykę, 

b)  umiejętności matematyczne: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, zadania tekstowe, 

geometrię, umiejętności praktyczne, 

c) umiejętności przyrodnicze, 

b) rozwój artystyczny, 

c) rozwój fizyczny; 

 
 

klasy IV-VI szkoły podstawowej: 

 

8) Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w klasach IV – VI szkoły podstawowej 

ustala się według następującej skali: 

a) stopień  celujący – 6 (cel), 

b) stopień  bardzo dobry – 5 (bdb), 

c) stopień  dobry – 4 (db), 

d) stopień  dostateczny – 3 (dst), 

e) stopień  dopuszczający – 2 (dop), 

f) stopień  niedostateczny – 1 (ndst); 

9) W ocenianiu bieżącym skala ulega rozszerzeniu do następującej: cel, bdb+, bdb, bdb-, db+, db, db-, dst+, 

dst, dst-, dop+, dop, dop-, ndst+, ndst.; 

a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

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

10) Ocenę negatywną stosuje się tylko w miarę absolutnej konieczności i z dużym umiarem. Ocena jako 

ważny środek oddziaływań wychowawczych ma wyrabiać w uczniach poczucie własnej wartości, 

podkreślać sukcesy, doceniać wysiłek i chęci; 

11) Do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej uczeń powinien mieć, co najmniej trzy 

oceny z przedmiotu w okresie; 

12) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen bieżących uzyskanych przez ucznia; 

13) Na ocenę klasyfikacyjną największy wpływ mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów i testów; 

14) Roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną za cały rok pracy. 

15) Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia 
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posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

16) Na życzenie rodziców i uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz 

śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być 

ocenami opisowymi. 

17) Zasady ustalania ocen opisowych zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, ustalonych przez 

zespół przedmiotowy nauczycieli.  

 

 

§ 52 

Sposoby i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 
 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

1) Formy pisemne: 

a) prace klasowe, 

b) sprawdziany, 

c) kartkówki, 

d) zadania domowe, 

e) testy, 

f) prace dodatkowe (np. referaty, monografie, własna twórczość); 

2) Formy ustne: 

a) odpowiedzi (dialog, monolog), 

b) wypowiedzi podczas lekcji (aktywność), 

c) recytacja; 

3) Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne. 

2. W zależności od przedmiotu i jego specyfiki nauczyciel sam dokonuje wyboru trafnych form i ich ilości. 

3. Prace klasowe i sprawdziany muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów wystawiane są według następującej punktacji: 

 

% możliwych do uzyskania punktów ocena 

0% - 29% niedostateczny 

30% - 49% dopuszczający 

50% - 69% dostateczny 

70% - 89% dobry 

90% - 100% bardzo dobry 

96% - 100% + zadanie dodatkowe celujący 

 

5. W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 

trzy. 

6. Fakt zapowiedzenia pracy klasowej lub sprawdzianu nauczyciel odnotowuje ołówkiem w dzienniku 

lekcyjnym.  

7. Pierwszeństwo w ustalaniu terminów prac klasowych i sprawdzianów mają nauczyciele, którzy 

w tygodniowym planie mają jedną lub dwie godziny zajęć ze swojego przedmiotu. 

8. Kartkówka może być zapowiedziana, jednak niekoniecznie. 

9. Praca klasowa i sprawdzian powinny być poprawione i oddane w terminie dwóch tygodni, a kartkówki w 

ciągu siedmiu dni. 

10. W ciągu dnia mogą odbyć się maksymalnie trzy kartkówki. 
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11. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę otrzymaną za pracę klasową lub sprawdzian, o ile jest to ocena 

niedostateczna. 

12. Poprawianie pracy klasowej lub sprawdzianu powinno odbyć się jak najszybciej w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

13. Uczeń może poprawiać oceny niedostateczne otrzymane za inne formy sprawdzania wiadomości w terminach 

i na zasadach określonych przez nauczyciela. 

14. Warunki poprawiania innych ocen i pisania zaległych prac pisemnych ustala nauczyciel. 

15. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się zadań domowych. 

16. Uczeń powinien otrzymać nie mniej niż jedną ocenę z zadania domowego.  

17. Konkursy przedmiotowe: 

1) Za uzyskanie wyniku (co najmniej 30%) w I etapie konkursu uczeń otrzymuje ocenę cząstkową celującą; 

2) Za udział w II etapie  konkursu - celującą śródroczną;  

3) Za udział w III etapie - celującą roczną. 

18. Zawody sportowe: 

1) Reprezentowanie szkoły w gminnych zawodach sportowych nagradzane jest oceną cząstkową celującą z 

wychowania fizycznego;  

2) Uczestnictwo w zawodach ponadgminnych upoważnia do oceny celującej śródrocznej i rocznej. 
 

§ 53 

 

Wymagania na poszczególne stopnie z przedmiotów: 
 

1. Stopień celujący (cel. = 6) otrzymuje uczeń, który: 

1) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego przedmiotu w 

danej klasie; 

2) biegle stosuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych także 

wykraczających poza program nauczania; 

3) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub posiada inne znaczące osiągnięcia. 

2. Stopień bardzo dobry (bdb. = 5) otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania; 

2) sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych - także w nowych sytuacjach. 

3. Stopień dobry (db. = 4) otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania; 

2) poprawnie, samodzielnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych 

problemów. 

4. Stopień dostateczny (dst. = 3) otrzymuje uczeń, który: 

1) w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej; 

2) stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania problemów i zadań o średnim stopniu 

trudności. 

5. Stopień dopuszczający (dop. = 2) otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki; 

2) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 

6. Stopień niedostateczny (ndst. = 1) otrzymuje uczeń, który: 
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1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, a braki te uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu;  

2) nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności dla danego poziomu kształcenia. 
 

§ 54 

Tryb ustalania oceny z zachowania 
 

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

1) zachowanie ucznia na lekcji,  

2) udział ucznia w życiu klasy i szkoły, 

3) umiejętności funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej,  

4) dbałość ucznia o mienie własne, szkoły i otoczenia, 

5) wypełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia,  

6) kultura osobista i postawa ucznia,  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia poprzez samodoskonalenie, 

2. W klasach I - III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową i opiera się na  

następujących kryteriach: 

1) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia, 

b) systematyczne przygotowanie się do zajęć, 

c) estetyka zeszytów i kart ćwiczeń, 

d) systematyczne odrabianie prac domowych, 

e) każdorazowe usprawiedliwienie nieobecności i spóźnień, 

f) czynny udział w zajęciach, 

2) Aktywność społeczną: 

a) wywiązywanie się z podjętych zadań, 

b) czynny udział w pracach społeczno-użytecznych 

c) poszanowanie mienia osobistego i społecznego, 

d) wykonywanie zadań szkoły; 

3) Kulturę osobistą: 

a) kulturalny sposób bycia i wyrażania się, 

b) stosunek do kolegów, koleżanek i dorosłych, 

c) zachowanie ucznia w klasie, w szkole, na drodze i wycieczce, 

d) higiena osobista ucznia, odzieży i wyposażenia uczniowskiego. 

3. Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV – VI szkoły podstawowej ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – nag. 

 

4. Kryteria oceny zachowania. 

 

1) Zachowanie ocenia się jako wzorowe, gdy uczeń: 

a) jest wzorem do naśladowania; 

b) szanuje godność innych, jest uczciwy, koleżeński; 

c) wyróżnia się kulturalnym zachowaniem w szkole i poza nią; 

d) wzorowo wypełnia obowiązki ucznia; 

e) usprawiedliwia na bieżąco wszystkie nieobecności, nie spóźnia się; 

f) jest pomysłowy, aktywny, odpowiedzialny za podjęte zadania; 
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g) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

h) reprezentuje klasę, szkołę w konkursach, zawodach sportowych. 

2) Zachowanie ocenia się jako bardzo dobre, kiedy uczeń: 

a) szanuje godność innych, jest uczciwy, koleżeński; 

b) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

c) rzetelnie wypełnia obowiązki ucznia; 

d) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych, ma nie więcej niż 5 spóźnień w półroczu; 

e) jest aktywny i odpowiedzialny w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

3)  Zachowanie ocenia się jako dobre, jeśli uczeń: 

a) szanuje godność innych, jest uczciwy, koleżeński; 

b) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

c) jest zdyscyplinowany, wykonuje polecenia nauczyciela; 

d) wypełnia obowiązki ucznia; 

e) nie ma więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, nie ma więcej niż 5 spóźnień; 

f) włącza się w życie klasy, szkoły; 

g) naprawia nieliczne błędy w zachowaniu. 

4) Zachowanie ucznia ocenia się jako poprawne, gdy: 

a) zdarza mu się postępować nieuczciwie, niekoleżeńsko, lekceważąco wobec innych; 

b) narusza zasady dyscypliny w szkole i poza nią; 

c) często przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

d) nie dba o bezpieczeństwo własne i innych; 

e) niesumiennie wypełnia obowiązki ucznia; 

f) ma nie więcej niż 12 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, ma nie więcej niż 10 spóźnień; 

g) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań; 

h) stara się naprawiać błędy w zachowaniu. 

5) Zachowanie ocenia się jako nieodpowiednie, kiedy uczeń: 

a) jest nieuczciwy, niekoleżeński, wulgarny, odnosi się lekceważąco do innych; 

b) jest niezdyscyplinowany; 

c) stale przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie wykonuje poleceń nauczyciela; 

d) zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych; 

e) niszczy mienie szkoły i kolegów; 

f) nie wypełnia obowiązków ucznia; 

g) wagaruje i spóźnia się, ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, ma więcej niż 

20 spóźnień 

h) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze. 

6) Zachowanie ocenia się jako naganne, jeśli uczeń: 

a) jest nieuczciwy, niekoleżeński, wulgarny, obraża godność innych; 

b) łamie podstawowe zasady dyscypliny; 

c) szczególnie utrudnia prowadzenie zajęć; 

d) świadomie zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych; 

e) niszczy mienie szkoły i kolegów; 

f) nie wypełnia podstawowych obowiązków ucznia; 

g) wagaruje i spóźnia się, ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, ma więcej niż 20 

spóźnień 

h) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze, odrzuca proponowaną pomoc; 

i) swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych uczniów; 

7) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści i 

może być wzorem do naśladowania. 
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8) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, 

szczególnie wyróżniając się w realizacji wielu jej elementów. 

9) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny, wyróżniając się w 

realizacji niektórych, podstawowych jej elementów. 

10) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny i 

pozytywnie reaguje na zwrócona mu uwagę.  

11) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który świadomie uchybia niektórym istotnym wymaganiom 

zawartym w treści oceny i nie reaguje na zwróconą mu uwagę. 

12) Ocenę naganą otrzymuje uczeń, który notorycznie uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny i nie 

wykazuje chęci poprawy swojego zachowania. 

13) Za kryterium oceny z zachowania przyjmujemy średnią z liczby punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z     

obowiązującymi zasadami wymienionymi w punkcie II i III. 

14) Sposób przyznawania punktów: 

a) do ustalenia semestralnej i rocznej oceny z zachowania służyć będzie karta zachowania uczniów, 

specjalnie w tym celu zmodyfikowane strony dziennika lekcyjnego; 

b) w karcie zachowania uczniów oceniamy siedem obszarów; 

c) w ramach każdego obszaru uczniowie mogą otrzymać punkty od 1 do 6 (odpowiadające systemowi 

oceniania, gdzie 6 to ocena maksymalna); 

d) obszar pusty (niewypunktowany) jest oceniany jako dobry; 

e) kartę zachowania uczniów na bieżąco wypełniają nauczyciele; 

f) nauczyciele dokonując wpisu w karcie zachowania uczniów mają obowiązek poinformować ich o 

tym. 

5. Ocena semestralna i roczna 

1) ocenę semestralną i roczną dla poszczególnych uczniów uzyskuje się w następujący sposób: 

a) oblicza się ogólną średnią dla wszystkich obszarów, 

b) przyporządkowuje się tak uzyskaną średnią do poniższej skali: 

 

6,0 – 5,5 wzorowe 

5,4 – 4,5 bardzo dobre 

4,4 – 3,5 dobre 

3,4 – 2,5 poprawne 

2,4 – 1,6 nieodpowiednie 

1,5 – 1,0 naganne 

 
2) ocenę semestralną i roczną zachowania wystawia wychowawca klasy po zapoznaniu się z: 

a) samooceną ucznia, 

b) opinią klasy, 

c) ocenami nauczycieli. 

 
 

6. Obszary karty zachowania uczniów. 

1) Zachowanie ucznia na lekcji, oceniane kryteria: 

a) jest grzeczny, 

b) nie przeszkadza innym w pracy i wypowiedzi,  

c) wykonuje polecenia nauczyciela, 

d) przestrzega zasad wspólnie ustalonych z nauczycielem, 

e) dba o swoje miejsce pracy. 

2) Udział ucznia w życiu klasy i szkoły, oceniane kryteria: 

a) jest autorem gazetek i różnych pomocy naukowych, 

b) inicjuje pomysły wzbogacające życie klasy i szkoły i uczestniczy w ich realizacji, 

c) uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych, 

d) aktywnie działa w samorządzie klasowym i szkolnym, 
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e) działa na rzecz środowiska. 

3) Umiejętności funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej, oceniane kryteria: 

a) pomaga słabszym, 

b) poszukuje rozwiązań w sytuacjach trudnych, nie rozwiązuje konfliktów stosując przemoc, 

c) jest koleżeński. 

4) Dbałość ucznia o mienie własne, szkoły i otoczenia, oceniane kryteria: 

a) dba o książki i przybory własne oraz kolegów, 

b) szanuje sprzęt szkolny, 

c) dba o estetykę otoczenia. 

5) Wypełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia, oceniane kryteria: 

a) dba o dobre imię i tradycje szkoły, 

b) przestrzega Statutu i regulaminów szkoły, 

c) jest punktualny, 

d) przygotowuje się do każdej lekcji, 

e) wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego, 

f) nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia. 

6) Kultura osobista i postawa ucznia, oceniane kryteria: 

a) słucha, gdy inni się wypowiadają, 

b) przestrzega zasad obowiązujących w grupie, szanuje poglądy i odmienność innych ludzi,  

c) dba o kulturę słowa, 

d) okazuje szacunek innym osobom, 

e) nie jest obojętny na krzywdę ludzi i zwierząt, 

f) jest życzliwy i uczciwy, 

g) dba o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych, 

h) dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. 

7) Rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia poprzez samodoskonalenie, oceniane kryteria: 

a) bierze aktywny udział w zajęciach, jest autorem referatów i projektów, 

b) uczestniczy w kołach zainteresowań, 

c) dzieli się wiedzą i umiejętnościami z innymi, 

d) bierze udział w konkursach i zawodach 

 

7. Oceny z zachowanie dokonuje raz na dwa miesiące wychowawca klasy odnotowując ten fakt  w karcie 

zachowania ucznia. 

Wzór karty zachowania uczniów za miesiące: 
 

 

 

 

Nr 

Obszar 

 

 

 

 

Imię i 

nazwisko 

Zachowanie 

na lekcji 

Udział w 

życiu 

klasy i 

szkoły 

Umiejętności 

funkcjonowania w 

grupie rówieśniczej 

Dbałość o 

mienie własne, 

szkoły i 

otoczenia 

Wypełnianie 

obowiązku 

szkolnego 

Kultura 

osobista i 

postawa 

Rozbudzanie ciekawości 

poznawczej poprzez 

samodoskonalenie 

 

Ocena 

1 
 

        

2 
 

        

3 
 

        

4          

... 
 

        

 

8. Wychowawca wystawia uczniowi, w dzienniku lekcyjnym, dwumiesięczną ocenę z zachowania na podstawie 

treści oceny z uwzględnieniem: 

a) analizy dokumentacji (karta zachowania, godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia, uwagi pozytywne i 

negatywne), 

b) opinii rówieśników, 
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c) spostrzeżeń pracowników szkoły, 

d) samooceny ucznia, 

e) własnych obserwacji. 

9. Rocznej /śródrocznej oceny z zachowania dokonuje wychowawca na podstawie dwumiesięcznych ocen 

cząstkowych.  

10.  W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (np. kradzież, elementarne naruszenie norm  

prawnych i obyczajowych), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej można uczniowi obniżyć ocenę z 

zachowania adekwatnie do popełnionego czynu. 

11. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 

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

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

12. Roczną oceną klasyfikacyjną zachowania jest ocena za II okres, która jednak uwzględnia zachowanie ucznia 

w ciągu całego roku szkolnego. 

13. W przypadku uchybień i rażących przewinień ucznia w okresie po rocznym klasyfikacyjnym zebraniu 

plenarnym rady pedagogicznej wychowawca ma prawo do zmiany oceny i wstrzymania wydania świadectwa 

aż do następnego posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzającego nową ocenę. 

14. W celu ułatwienia oceniającym i ocenianym poprawnego rozumienia kryteriów, opracowano przykładowe 

wskaźniki. Charakteryzują się one tym, że wartości pożądane społecznie i znaczące w indywidualnym 

rozwoju w znaczny sposób wpływają na ocenę z zachowania.          

15. Uczeń, który maluje, farbuje, żeluje włosy; maluje twarz; maluje paznokcie, nosi odzież odkrywającą brzuch, 

ma tatuaż, kolczyki (u chłopców), kolczyki w inny miejscu niż w uchu (u dziewcząt), nie może mieć oceny 

wzorowej, bardzo dobrej ani dobrej. 

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,  

17. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu 

szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

 
 

§ 55 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 
 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i 

ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, które są ocenami opisowymi. 

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach IV-VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 51 ust. 13 pkt. 8 oraz oceny zachowania określonej w § 54 ust. 

1. 

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim 

tygodniu I semestru. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z 

zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego 

ucznia. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 
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tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

 

§ 56 

 

Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach ucznia 
 

1. Rodzice otrzymują informację o postępach i zachowaniu swoich dzieci w zeszytach przedmiotowych bądź 

dzienniczkach ucznia, podczas konsultacji indywidualnych i zebrań wywiadowczych. W wyjątkowych 

sytuacjach informacja ta może być przekazana listownie lub telefonicznie. 

2. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów raz w tygodniu, zgodnie z 

harmonogramem spotkań z rodzicami.  

3. Przewiduje się co najmniej 3 spotkania wywiadowcze: 

1) pierwsza połowa I semestru; 

2) po zakończeniu I semestru; 

3) połowa II semestru. 

4. O konkretnych terminach tych spotkań rodzice będą poinformowani przez uczniów i wychowawcę. 

 

 

§ 57 

 

Terminy i formy informowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach 
 

1. Informację o ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu podaje nauczyciel do wiadomości uczniowi i 

jego rodzicom na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzice muszą być 

poinformowani pisemnie. 

2. Nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla   niego ocenach, 

najpóźniej na tydzień przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3. Informacja dla ucznia może być przekazana w formie ustnej, natomiast dla rodziców może być przekazana 

zarówno w formie ustnej jak i pisemnej w dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym, w 

wyjątkowych przypadkach - listownie. Rodzice powinni potwierdzić przyjęcie informacji do wiadomości. 

 

§ 59 

 

Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego i poprawkowego 
 

1. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego: 

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

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania;  

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny;  

3) Uczeń nieklasyfikowany nieusprawiedliwiony może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady 

pedagogicznej;  
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4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki oraz 

spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Nie wystawia się również dla tego ucznia oceny zachowania; 

5) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, sztuki, plastyki, muzyki i wychowania 

fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

6) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt.7;  

7) Egzamin klasyfikacyjny z sztuki, plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych 

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 

8) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). Nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 

9) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

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

(pytania przygotowuje nauczyciel uczący, a zatwierdza przewodniczący);  

10) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia;  

11) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;  

12) W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji,  

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy; 

13) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny poza szkołą, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w 

ciągu jednego dnia;  

14) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności 

termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia;  

15) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

2. Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego – procedura odwoławcza 

1) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z zastrzeżeniem procedury odwoławczej i 

zasad przeprowadzania egzaminu poprawkowego); 

2) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego;  

3) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna   z 

zastrzeżeniem ust.4; 

4) Rodzic lub uczeń mogą zgłosić w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają iż ocena semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny;  

a) Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 4, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5) W przypadku wpłynięcia odwołania od przewidywanej (semestralnej) rocznej przedmiotowej oceny 

dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające:  

a) jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostaną istotne uchybienia w procedurze 

wystawiania oceny dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie egzaminu weryfikującego ocenę 

niedostateczną na pozytywną lub z pozytywnej na pozytywną wyższą,  

b) w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości dyrektor oddala odwołanie,  

c) decyzja dyrektora przekazana jest wnioskodawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w 

terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty wpłynięcia odwołania. Decyzja dyrektora szkoły jest 

ostateczna;  
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6) Ocena z przedmiotu może być podwyższona tylko o jeden stopień;  

7) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania dyrektor szkoły zobowiązuje nauczyciela danego 

przedmiotu do przypomnienia wymagań dotyczących oceny o którą ubiega się uczeń i pisemnego podania 

informacji o terminie egzaminu weryfikującego ocenę;  

8) Egzamin weryfikujący ocenę przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej (z wyjątkiem przedmiotów 

artystycznych, kultury fizycznej, informatyki, które mają formę zadań praktycznych);  

9) W skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.  

10) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego; 

11) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające,  

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

e) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

13) W przypadku wpłynięcia odwołania od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; 

14) Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia ucznia i rodziców (prawnych 

opiekunów) o wyniku egzaminu weryfikującego ocenę; 

15) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego, w 

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

dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami; 

16) Przepisy pkt. 1-15 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.  

3. Zasady przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 

1) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć;  

2) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych;  

3) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z sztuki, 

plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych;  

4) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno wychowawczych; 

5) Egzaminator przygotowuje pytania zgodne z kryteriami wymagań na ocenę dopuszczającą - zatwierdza 

przewodniczący; 

6) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji;  

d) Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 
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powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

7) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu poprawkowego,  

c) pytania egzaminacyjne, 

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę; 

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;  

9) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

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

później niż do końca września;  

10) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i 

powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 11;  

11) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  
 

§ 60 

 

Promocja uczniów 
 

1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w 

danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. Ucznia klasy I - III można pozostawić na rok drugi w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, na 

wniosek wychowawcy klas oraz po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów. 

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej (na semestr programowo 

wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planem 

nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z za-

strzeżeniem § 59 ust.3, pkt. 11. 

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem.  

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

mowa w § 60 ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Uczeń, który nie spełnił wymogów określonych w ust. 1 i 3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

 

§ 61 

 

Ukończenie szkoły, sprawdzian 
 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową  

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;  

2) ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu po klasie szóstej.  
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2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

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

zachowania.  

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

mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. Uchylony 

5. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. 

6. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu (do 20 sierpnia) powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej z 

zastrzeżeniem ust. 31.  

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor komisji okręgowej, na wniosek dyrektora 

szkoły, może zwolnić ucznia z przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w 

porozumieniu z rodzicem (prawnym opiekunem) ucznia. 

8. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia 

szkoły.  

9. W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, sprawdzający, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

10. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej oraz w terminie dodatkowym, wyznaczonym w czerwcu.  

11. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka 

polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów 

w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym; w części drugiej – 

wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. 

12. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się 

w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

13. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: część pierwsza – 80 minut; część druga – 45 minut.  

14. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną 

z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje 

do sprawdzianu. 

15. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust.18 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części na wniosek rodziców 

pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

16. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze 

względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

17. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, przedkłada się dyrektorowi szkoły 

nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu. 

18. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, 

w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu. 

19. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym 

przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania 

sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 

listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu. 

20. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji sporządza wykaz uczniów przystępujących 

do sprawdzianu i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 
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w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, 

w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

21. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie MEN oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanym z zakresu jednego 

z przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni w przypadku ucznia szkoły podstawowej realizującej 

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu. 

22. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły 

podstawowej tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego, zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej 

części sprawdzianu najwyższego wyniku. 

23. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego niż ten, 

który został zadeklarowany odpowiednio w części drugiej sprawdzianu dyrektor szkoły, na wniosek rodziców 

ucznia złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje okręgową komisję 

egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

24. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym 

jest przeprowadzany sprawdzian pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń 

przystąpi do części drugiej sprawdzianu – w przypadku gdy uczeń zakresie szkoły podstawowej uczy się 

więcej niż jednego języka obcego nowożytnego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

25. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu 

pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji. 

26. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub jego części oraz uczeń, 

który przerwał daną część sprawdzianu, może przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym, 

wyznaczonym przez dyrektora CKE.  

27. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu 

w terminie dodatkowym może być zwolniony ze sprawdzianu na podstawie udokumentowanego wniosku 

dyrektora szkoły, w porozumieniu z rodzicami ucznia, do dyrektora OKE.  

28. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sprawdzian może być przeprowadzony w innym miejscu niż 

szkoła.  

29. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 32, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż na 3 miesiące przed terminem 

sprawdzianu 

30. Wyniki sprawdzianu są ustalane w procentach, są one ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

31. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada dyrektor szkoły, który jest jednocześnie przewodniczącym 

komisji egzaminacyjnej.  

32. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu 

powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu 

spośród członków zespołu. 

33. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest 

zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany sprawdzian; nauczyciel ten pełni funkcję 

przewodniczącego zespołu; drugi nauczyciel zatrudniony w innej szkole. 

34. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się 

o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów. 

35. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole sprawdzianu, 

opracowuje procedury przeprowadzenia sprawdzianu w szkole, na podstawie procedur ustalonych przez 

dyrektora OKE. 
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§ 62 
 

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania promowania uczniów nie ujęte w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania regulują odrębne przepisy. 

 

IX. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
 

§  63 

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§  64 
 

1. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

2. Ceremoniał szkolny, o którym mowa w ust. 1, obejmuje m.in.: uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, uroczyste pasowanie na ucznia I klasy, uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły. 

§  65 
 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§  66 
 

Zasady wprowadzania zmian w statucie określa ustawa. 


