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R O Z D Z I A Ł  1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Podstawą prawną Statutu Szkoły Podstawowej nr 25 jest: art. 98 Ustawy z dnia 19 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).  

§ 2. 

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 25 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą  

w Lublinie przy ulicy Sierocej 17, która wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lu-

blinie od dnia 1 września 2021r. 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lublinie; 

3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 25 im. 

Władysława Broniewskiego w Lublinie; 

4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego  

w Lublinie; 

5) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz 

uczniów szkoły podstawowej; 

6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby ( podmioty) spra-

wujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono oddział w szkole; 

8) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej im 25  

im. Władysława Broniewskiego w Lublinie. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Lublin, z siedzibą w Lublinie, plac Króla Władysława Łokietka 1. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Lubelski Kurator Oświaty. 

4. Szkoła Podstawowa nr 25 jest szkołą publiczną realizującą zadania dydaktyczno – wychowawcze  

i opiekuńcze według planu nauczania podzielonego na dwa etapy edukacyjne. 

5. Cykl kształcenia trwa 8 lat. 

6. W ostatnim roku nauki w szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

7. Do szkoły przyjmuje się: 

1) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ( określonym Uchwałą Rady Miasta Lublin nr 404 /XV / 2016 z 

dnia 11 lutego 2016 roku); 

2) oraz na prośbę rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły. 

§ 3. 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono 

im obowiązku szkolnego oraz na wniosek rodziców dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 

lat. 
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§ 4. 

Podział na grupy dokonywany jest zgodnie z rozporządzeniem MEN. 

§ 5. 

Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

§ 6. 

Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

§ 7. 

Szkoła realizuje ustalony przez MEN ramowy plan nauczania. 

§ 8. 

Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci szkoła organizuje nauczanie religii na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

§ 9. 

Szkoła realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania klasyfikowania i promowania 

ucznia. 

§ 10. 

Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

§ 11. 

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał uroczystości szkolnych. 

2. Dzień 17 grudnia jest świętem szkoły. 

§ 12. 

Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów w czasie trwania zajęć edukacyjnych i wychowawczych.  
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R O Z D Z I A Ł  2 

Cele i zadania szkoły 

§ 13. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, a także zawarte w programie wychowawczo - profilaktycznym, dostosowanym 

do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

2. Szkoła w procesie nauczania i wychowania respektuje chrześcijański system wartości, za podstawę 

przyjmuje uniwersalne zasady etyki. 

3. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

§ 14. 

1. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele: 

1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania 

się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi 

narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia; 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej doj-

rzałego i uporządkowanego rozumienia świata; 

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym 

co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia docho-

dzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje 

do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fi-

zycznego; 

5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych 

stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozu-

mienia świata, ludzi i siebie; 

6) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; 

7) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich; 

8) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze; 

9) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od 

fantastycznych; 

10) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, 

technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu; 

11) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w 

poczuciu więzi z rodziną; 

12) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans  

oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci; 

13) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej; 

14) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czuj-

ność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; 

15) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnie-

niem; 
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16) kształtuje świadomość ekologiczną; 

17) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia pozna-

wanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej; 

18) kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

19) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne; 

20) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej; 

21) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego; 

22) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz 

umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów; 

23) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za 

siebie i najbliższe otoczenie; 

24) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowot-

nych,  

a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

25) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowie-

dzialności za zbiorowość; 

26) wskazuje wzorce postępowania i budowania relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwo-

jowi ucznia; 

27) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób; 

28) rozwija u uczniów kreatywność, przedsiębiorczość, motywację do zdobywania wiedzy, umiejętności i 

doskonalenia się; 

29) kształtuje umiejętności uczniów, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozu-

mieć świat; 

30) pomaga uczniom w odkrywaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. 

§ 15. 

1. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju  

i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, a w szczególności: 

1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły 

poprzez realizację programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego 

dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

2) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bez-

pieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

3) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 

4) umożliwienie rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego uczniów w warunkach poszanowania 

ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyj-

nych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie 

do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad hi-

gieny psychicznej; 
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8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub 

poszczególnego ucznia; 

9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

11) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religij-

nej; 

12) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym   w 

trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

13) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposa-

żenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tek-

stów kultury; 

14) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

15) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

16) podejmowanie działań wychowawczo - profilaktycznych obejmujących promocję zdrowia oraz rozwija-

nie  

u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi; 

17) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i 

społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej 

wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do 

uczestnictwa  w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

18) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw po-

szanowania dla innych kultur i tradycji; 

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 

problemów ochrony środowiska; 

20) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

21) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wy-

korzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej 

na zajęciach z różnych przedmiotów; 

22) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w oddziale przedszkolnym poprzez organizację wa-

runków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznaw-

czym obszarze jego rozwoju i tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, za-

bawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 

23)   opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków organizowa-

nia  -kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych spo-

łecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  

2. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, 

zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 

3. Szkoła przygotowuje uczniów do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poprzez: 

1)  realizacją podstawy programowej; 

2)  ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć; 

3)  pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

4)  realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania; 

5)  umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4379&qtytul=rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-organizowania-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4379&qtytul=rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-organizowania-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4379&qtytul=rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-organizowania-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4379&qtytul=rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-organizowania-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-
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4. Szkoła umożliwia absolwentom dalsze kształcenie poprzez: 

1) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne; 

2) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;  

3) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. 

5. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, 

stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez: 

1)  zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów; 

2)  systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów; 

3)  realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. 

§ 16. 

1. Szkoła spełnia funkcję kształcącą, wychowawczą i opiekuńczą tworząc warunki intelektualnego, moralnego, 

społecznego i fizycznego rozwoju ucznia. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego. 

§ 17. 

Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie im rozwijania 

zainteresowań, realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie. 

§ 18. 

Szkoła dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także 

udziela uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i zdrowotnej poprzez kontakt z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną i szkolną służbą zdrowia. 

§ 19. 

1. Szkoła zapewnia podstawowe warunki bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia uczniów z 

uwzględnieniem następujących zasad: 

1)  za bezpieczeństwo uczniów w czasie obowiązujących zajęć edukacyjnych w pomieszczeniach klaso-

wych, sali gimnastycznej i boisku sportowym odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia; 

2)  pomieszczenia o szczególnym zagrożeniu posiadają swój odrębny regulamin, z którym zapoznaje 

uczniów nauczyciel, egzekwując jego przestrzeganie (sala gimnastyczna, sala komputerowa, świe-

tlica); 

3)  za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę poza tere-

nem szkoły odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia; 

4)  za bezpieczeństwo uczniów w czasie zabaw szkolnych są odpowiedzialni nauczyciele organizujący 

zabawę, wyznaczeni przez dyrektora lub wychowawcy klasy; 

5)  za bezpieczeństwo uczniów wychodzących na konkursy, zawody sportowe jest odpowiedzialny nau-

czyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły; 

6)  za bezpieczeństwo uczniów wyjeżdżających na wycieczki, rajdy, biwaki organizowane przez szkołę są 

odpowiedzialni nauczyciele opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły; 
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7)  nauczyciele opiekunowie wypełniają kartę wycieczki, ubezpieczają młodzież i zapoznają się z przepi-

sami szczegółowymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka, tworzą regulamin i zapoznają z nim rodzi-

ców; 

8)  w czasie przerw między zajęciami edukacyjnymi opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele zgodnie  

z planem zajęć i Regulaminem Dyżurów ustalonych przez dyrektora szkoły, a w kl. I – III nauczyciel – 

wychowawca; 

9)  za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają nauczyciele wychowawcy świetlicy, a dzieci w od-

dziale przedszkolnym – nauczyciel wychowawca; 

10) budynek i teren szkoły są monitorowane w celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

2. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi, w czasie wykonywania swoich zadań 

zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole. 

§ 20. 

1. Dla zapewnienia pracy wychowawczej nad uczniami, jej ciągłości i skuteczności, dyrektor szkoły powierza 

każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu 

dalej „wychowawcą”. 

2. Dyrektor  umożliwia wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny. 

§ 21. 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami i zapewnia im pomoc poprzez: 

1) organizację zajęć świetlicowych; 

2) organizację różnych form pomocy materialnej (stypendium szkolne, bezpłatne obiady, bezpłatne pod-

ręczniki); 

3) przyznawanie stypendium naukowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

na zasadach określonych przepisami prawa. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 
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11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyj-

nego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu 

rodziców i nauczycieli w: 

1) rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych; 

2) rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pe-

dagogicznej dla uczniów. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje i nadzoruje dyrektor, natomiast udzielają jej 

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. 

7. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie pomocy konkretnemu uczniowi jest wychowawca klasy. 

8. Wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły koordynuje 

pedagog szkolny. 

9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają pracujący z uczniem nauczyciele oraz specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

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

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i mło-

dzieży. 

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki lub higienistki; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego. 

 

12. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy oraz w 

formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej,  

zajęć rewalidacyjnych 

4) porad i konsultacji. 
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12a. Dla ucznia lub grupy uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności szkoła może zatrudnić nauczyciela    

współorganizującego proces kształcenia. 

13. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

14. W szkole zorganizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

15. Doradztwo zawodowe prowadzone w szkole ma na celu umożliwienie uczniowi: 

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych 

predyspozycji zawodowych, 

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw 

nim rządzących, 

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych 

z poruszaniem się po rynku pracy, 

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i 

własnymi predyspozycjami zawodowymi, 

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej. 

16. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej, a w szczególności przez szkolnego doradcę zawodowego, wychowawców, 

pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli 

organizacji zrzeszających pracodawców. 

17. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, np. zajęcia lekcyjne, 

zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i 

pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami. 

18. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści związane z: 

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych; 

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych - zainteresowań, uzdolnień, 

mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych itp.; 

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców; 

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej; 

5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym 

rynku pracy. 

§22. 

1. W szkole stosuje się następujące zasady oceniania: 

1) oceny bieżące oraz klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe (począwszy od klasy IV) wg nastę-

pującej skali: 

celujący   - 6 

bardzo dobry   - 5 

dobry   - 4 

dostateczny   - 3 

dopuszczający   - 2 
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niedostateczny   - 1 

2) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny i dopusz-

czający, zaś niedostateczny jest negatywną oceną klasyfikacyjną; 

3) w klasach I – III ocena bieżąca wyrażona jest stopniem (od 1 do 6), zaś ocena klasyfikacyjna jest oceną 

opisową. 

2. Tryb informowania rodziców lub prawnych opiekunów o otrzymanych ocenach określają Szczegółowe 

zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzyga rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych. 

§ 23. 

Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami w ramach zajęć edukacyjnych  

i pozaszkolnych we współpracy z rodzicami, kościołem, organami samorządowymi, organizacjami 

młodzieżowymi i uczniowskimi oraz instytucjami kulturalnymi i środowiskowymi, tworząc optymalne warunki 

osiągania wysokich efektów swojej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  
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R O Z D Z I A Ł  3 

Organy szkoły 

§ 24. 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. W szkole utworzona jest Rada Rodziców na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty. 

3. Rada Rodziców posiada swój regulamin i ściśle współpracuje z innymi organami szkoły. 

4. Organy szkoły, o których mowa w § 24 ust. 1., posiadają regulaminy swojej działalności, które nie są 

sprzeczne ze statutem szkoły. 

5. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora regulowane odrębnymi przepisami. 

§ 25. 

1. Dyrektor: 

1) kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) przyjmuje uczniów do szkoły; 

3) dokonuje formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

4) decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu; 

5) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

działania prozdrowotne; 

8) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących i wstrzymuje wy-

konanie uchwał podjętych niezgodnie z prawem; 

9) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

11) w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego może skre-

ślić ucznia, który ukończył 18 rok życia, z listy uczniów; 

12) wydaje zezwolenie na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; 

13) zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną; 

14) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników administracyjno 

– technicznych; 

15) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

16) decyduje o przyznawaniu nagród i wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 

17) występuje z wnioskami do władz zwierzchnich po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły; 
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18) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem ucz-

niowskim; 

19) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną: 

a) tworzy Zespoły dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

b) wyznacza koordynatora dla poszczególnych Zespołów, 

c) zatwierdza miejsce i datę posiedzenia Zespołu, 

d) zaprasza przedstawiciela Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w tym poradni 

specjalistycznej na spotkanie Zespołu (w razie potrzeby), 

e) powiadamia pisemnie rodzica o posiedzeniu Zespołu, bądź upoważnia do tego koordynatora 

Zespołu, 

f) na podstawie zaleceń Zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy 

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

będą realizowane, 

g) informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o ustalonych dla ucznia formach, 

sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze 

godzin,  

w którym poszczególne formy pomocy będą udzielane, 

h) monitoruje udzielaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

i) na podstawie oceny dokonanej przez Zespół decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania 

uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub jej przedłużeniu. 

§ 26. 

1. Rada pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, analizuje, oce-

nia  

i rozstrzyga sprawy statutowe działalności szkoły. 

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby związane ze szkołą, zaproszone przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, ich głos jest traktowany jest jako głos 

doradczy. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każ-

dym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakoń-

czeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowa-

dzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

§ 27. 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 



 

 
 

 15 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i dodatkowych zajęć; 

5) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

6) projekt zmian w statucie szkoły, które po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną nanosi się w statucie; 

7) programy nauczania wprowadzane do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania. 

3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji 

dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej. 

4. W przypadkach określonych w ust. 3 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

§ 28. 

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

§ 29. 

1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. 

2. Członkowie rady są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej. 

§ 30. 

Rada rodziców współdziała ze szkołą w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych według 

regulaminu rady rodziców. 

§ 31. 

1. Rada rodziców udziela szkole pomocy w zakresie: 

1) zapewnienia uczniom możliwości regularnego uczęszczania do szkoły i warunków niezbędnych do 

osiągania pozytywnych wyników nauczania i wychowania; 

2) organizowania wycieczek, rajdów, biwaków oraz wypoczynku i rozrywki; 

3) organizowania pomocy wychowawczej, opiekuńczej, zdrowotnej uczniom z rodzin zagrożonych alko-

holizmem i niedostosowanych społecznie; 

4) zaspokajania potrzeb materialnych szkoły, a w szczególności w przeprowadzeniu remontów szkoły  

i utrzymaniu czystości; 

5) organizowania różnego rodzaju prac społecznie-użytecznych uczniów na rzecz klasy, środowiska. 

2. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 



 

 
 

 16 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

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

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) wydawanie opinii przy ustaleniu oceny dorobku zawodowego nauczycieli realizujących awans zawo-

dowy. 

3. Organizacja współdziałania z rodzicami: 

1) szkoła zapewnia rodzicom: 

a) swobodny i stały dostęp do wszelkich przepisów dotyczących jej działalności, 

b) zapoznanie się z zadaniami i zamierzeniami edukacyjno – wychowawczymi w danej klasie  

i szkole, 

c) znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

sposobu przeprowadzania egzaminów, 

d) uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce, 

e) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

f) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy 

szkoły,  

g) uczestniczenie w życiu szkoły. 

2) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) na pierwszym zebraniu odbywającym się w danym roku szkolnym wychowawca klasy informuje rodzi-

ców o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawartych w rozdziale VII statutu 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz zapoznaje ich z kryteriami ocenia-

nia; 

4) prawidłowy przepływ informacji między szkołą, a domem zapewniają: 

a) zebrania rodziców danej klasy organizowane przez wychowawcę nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące – z inicjatywą zebrania mogą wystąpić także w każdym czasie rodzice informując o 

tym dyrektora szkoły, 

b) konsultacje nauczycieli z rodzicami organizowane nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, 

c) potwierdzone podpisem nauczyciela i rodzica pisemne informacje, 

d) rozmowy indywidualne z rodzicem, 

e) informacje bieżące zapisane w dzienniku elektronicznym. 

5) w szkole obowiązują pisemne formy pozyskiwania i dokumentowania informacji przekazywanych ro-

dzicom uczniów. 

4. W celu zapewnienia praktycznej realizacji praw rodziców szkoła uwzględnia następujące formy 

współdziałania. 

1) w miesiącu wrześniu na ogólnym zebraniu rodziców dyrektor szkoły wspólnie z przewodniczącym rady 

rodziców przedstawia: 
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a) cele i zamierzenia szkoły na dany rok szkolny (z uwzględnieniem wymogów dydaktyczno-

wychowawczych), 

b) organizację nowego roku szkolnego, 

c) kalendarz roku szkolnego, 

d) wybrane treści regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 

egzaminów (szczegółowe treści regulaminu przedstawiają rodzicom wychowawcy klas ), 

e) plan finansowy szkoły. 

2) dyrektor szkoły może uczestniczyć w zebraniach rady rodziców i rad klasowych na zaproszenie tych 

organów, służąc informacją na temat działalności szkoły. 

5. Dyrektor szkoły wspólnie z radą pedagogiczną organizuje zebrania rodziców (wg harmonogramu zebrań 

opracowanego na dany rok szkolny) w celu przekazania rodzicom rzetelnej informacji o uczniu, jego 

postępach i zachowaniu. 

6. Wychowawca klasy ma prawo organizować w każdym czasie doraźne spotkania z rodzicami w celu 

omówienia zaistniałych problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

7. Dyrektor szkoły, wychowawcy klas zapraszają przedstawicieli rodziców na uroczystości szkolne ujęte w 

planie szkoły. 

§ 32. 

1. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, świetlicy i oddziału przedszkolnego, a w szczególności: 

1) z wnioskiem dotyczącym planu finansowego rady rodziców, wyżywienia dzieci w stołówce szkolnej; 

2) z opinią na temat planu pracy szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

§ 33. 

1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze ze składek 

rodziców. 

2. Wysokość składki ustala w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców. 

3. Zasady wydatkowania funduszy określa preliminarz wydatków na dany rok zatwierdzony przez radę 

rodziców. 

§ 34. 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Wybory do władz samorządu odbywające się w terminie do końca września każdego roku, są powszechne, 

bezpośrednie i tajne, a kandydują do nich uczniowie drugiego etapu edukacyjnego zgłaszając po dwóch 

kandydatów. 

3. W głosowaniu biorą udział uczniowie drugiego etapu edukacyjnego, a nad przebiegiem wyborów czuwa 

powołana do tego komisja, przy czym jej członkiem nie może być uczeń kandydujący do samorządu 

uczniowskiego. 

4. Kadencja samorządu trwa rok szkolny. 
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5. Przydziału funkcji pełnionych w samorządzie uczniowskim dokonuje się podczas zebrania we wrześniu 

każdego roku. 

6. Uczeń może pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje. 

7. Zebrania, narady, spotkania wynikające z działalności samorządu uczniowskiego odbywają się w czasie 

wolnym od zajęć lekcyjnych. 

8. Przekazywanie insygniów władzy samorządowej nowo wybranym przedstawicielom młodzieży odbywa się 

podczas uroczystości pożegnania uczniów klas ósmych. 

9. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami; 

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

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

kiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; 

4) prawo udzielania poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary; 

5) prawo wydawania gazetki szkolnej, prowadzenia kroniki szkolnej; 

6) prawo działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu – opiekun samorządu jest rzecznikiem 

praw młodzieży przed radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły. 

10. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania  z zakresu wolontariatu.  

11. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.   

12. Rada wolontariatu może stanowić narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu  

w szczególności przez: diagnozowanie potrzeb społecznych  w środowisku szkolnym i otoczeniu 

szkoły, opiniowanie oferty działań wolontariatu, decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.  

13. Działalność wolontariatu w szkole realizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu, którego celem jest  

w szczególności: 

 

1) zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym;  

2) rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości  

i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości  i bezinteresowności;  

3) wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolontariatu, wykorzystanie ich 

umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły  i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły 

 i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami oczekującymi jej.  

4) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska natu-

ralnego;  

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.  

14. Prawa i obowiązki wolontariusza i koordynatora wolontariatu określa program Szkolnego Koła 

Wolontariatu.  

§ 35. 

1. Do zadań samorządu należy: 
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1) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśni-

czym i rodzinnym; 

2) rozstrzyganie sporów między uczniami; 

3) zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami a w przypadku pojawienia się takiego kon-

fliktu zgłoszenie go przez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły; 

4) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji; 

5) troska o wygląd i estetykę szkoły. 

§ 36. 

1. Zasady współdziałania organów szkoły: 

1) zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami zespołu w podejmowanych i planowa-

nych działaniach przez: 

a) zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły, 

b) zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi zespołu z kadrą kierowniczą 

szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem szkoły, 

c) apele szkolne, 

d) gazetkę szkolną, 

e) stronę internetową szkoły. 

2) wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki dzieci i 

młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów; 

3) wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji; 

4) rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę 

rodziców i samorząd uczniowski; 

5) rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie 

pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów; 

6) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szcze-

gólnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni; 

7) wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowa-

nych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia; 

8) koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły. 

2. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub wewnątrz niego, dyrektor  

jest zobowiązany do: 

1) zbadania przyczyny konfliktu; 

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów 

będących stronami. 

3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły następuje poprzez skorelowanie działań: 

1) uczeń – wychowawca – nauczyciel; 

2) uczeń – wychowawca – samorząd uczniowski; 

3) nauczyciele – samorząd uczniowski. 

4. Dopuszcza się następujące sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych: 

1) uczeń w sytuacjach konfliktowych z nauczycielami zwraca się o pomoc do wychowawcy klasy: 
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a) wychowawca klasy w przypadku trudności w rozwiązywaniu w/w sytuacji zwraca się o pomoc 

do pedagoga szkolnego, 

b) pedagog szkolny i wychowawca mogą prosić o pomoc dyrektora szkoły. 

2) uczeń w sytuacji konfliktowej z wychowawcą klasy zwraca się z prośbą o pomoc do przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego: 

a) samorząd uczniowski w przypadku trudności w rozwiązywaniu w/w sytuacji konfliktowej 

odwołuje się do dyrektora szkoły, 

b) nauczyciele w sytuacji konfliktowej z samorządem uczniowskim zwracają się o pomoc w jej 

rozwiązaniu do dyrektora szkoły. 

3) w przypadku sytuacji konfliktowej, w której stronami są nauczyciele i rada rodziców zwracają się o jej 

rozwiązanie do dyrektora szkoły. 

5. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ 

prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  
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R O Z D Z I A Ł  4 

Organizacja pracy szkoły 

§ 37. 

1. W szkole działa świetlica jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńcza szkoły. 

2. Do zadań świetlicy należy: 

1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki; 

2) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 

3) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej; 

4) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny; 

5) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

6) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

7) uczenie uczniów samodzielności. 

 

3. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach: 

1) zajęć specjalistycznych; 

2) zajęć zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów; 

3) zajęć utrwalających wiedzę; 

4) gier i zabaw rozwijających; 

5) zajęć sportowych. 

4. Świetlica działa w godz. 6.30 -17.00. 

5. Do świetlicy uczęszczają uczniowie klas I-III, a w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z dyrektorem 

szkoły, uczniowie klas starszych. 

6. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie wypełnionej przez rodzica karty zgłoszenia. 

7. Ze świetlicy korzystają uczniowie, których rodzice potwierdzą zatrudnienie na karcie zgłoszenia,  

w szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, dzieci rodziców niepracujących. 

8. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie przekracza 

25. 

9. Dzieci ze świetlicy zabierane są do godziny 17.00 przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby 

zapewniające dzieciom bezpieczeństwo. 

10. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. 

§ 38. 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych  

i letnich oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

§ 39. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
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organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do końca kwietnia każdego roku, na podstawie 

planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, świetlicy  

i oddziału przedszkolnego, ogólną liczbę godzin obowiązkowych i godzin przeznaczonych na zajęcia 

pozalekcyjne finansowane ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, po zaopiniowaniu jego zgodności z 

ramowym planem nauczania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§ 40. 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, którego liczebność określają odrębne przepisy organu 

prowadzącego. 

§ 41. 

1. Na zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonuje się podziału na grupy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie planów nauczania  z uwzględnieniem wysokości środków 

finansowych posiadanych przez szkołę oraz bazy dydaktycznej szkoły, przy czym: 

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, zajęciach komputerowych w od-

działach liczących powyżej 24 uczniów; 

2) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można doko-

nywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

2. Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV-VIII prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, 

oddzielnie z dziewczętami i chłopcami. 

§ 42. 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone 

ramowym planem nauczania. 

§ 43. 

1. Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. 

2. Godzina edukacyjna trwa 45 minut, a przerwy między zajęciami organizuje się odpowiednio z zasadami 

higieny pracy z zachowaniem przerwy śniadaniowej i obiadowej. 

3. Godzina pracy w bibliotece i świetlicy trwa 60 minut. 

4. Podstawową formą pracy w klasach I – III są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie edukacji 

wczesnoszkolnej. 

5. Czas trwania zajęć i przerw w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując 
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tygodniowy czas zajęć. 

6. Zajęcia komputerowe prowadzone są w grupach klasowych w pracowni komputerowej, przy czym liczba 

uczniów nie może być większa niż liczba stanowisk w pracowni. 

7. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej. 

§ 44. 

1. Szkoła umożliwia wszystkim uczniom spożycie posiłku w stołówce szkolnej. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłku ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

3. Stołówka posiada własny regulamin spożywania posiłków z zachowaniem przepisów BHP. 

§ 45. 

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

nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształceniu i doskonaleniu 

nauczycieli. 

2. Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie 

książek i innych źródeł informacji oraz prowadzenie działalności informacyjnej. 

3. Biblioteka gromadzi i wypożycza oraz przekazuje uczniom bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały ćwiczeniowe, a szczegółowe zasady ich udostępniania określa Regulamin użyczenia 

podręczników i materiałów edukacyjnych. 

4. Biblioteka dąży do rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, i promowania 

czytelnictwa. 

5. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice oraz 

absolwenci na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki. 

6. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia i umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w „kąciku czytelniczym”; 

3) wypożyczanie zbiorów; 

4) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w grupach; 

5) korzystanie z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). 

7. Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne (regały, szafy, katalogi, biurka) oraz 

stanowiska komputerowe dla nauczyciela- bibliotekarza i ICIM. Wyposażenie biblioteki umożliwia: 

1) bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów; 

2) zorganizowanie nowoczesnego warsztatu bibliotecznego. 

8. Godziny pracy biblioteki są ustalone w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas trwania zajęć 

lekcyjnych. 

9. Biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz. 

10. Bibliotekarz prowadzi politykę gromadzenia zbiorów biblioteki kierując się zapotrzebowaniami nauczycieli  
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i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, aktualną ofertą wydawniczą oraz możliwościami 

finansowymi. 

11. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjno - techniczne,  

w szczególności: 

1) udostępnianie zbiorów (zgodnie z Regulaminem), w tym udostępnianie i przekazywanie uczniom podręcz-

ników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

3) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa (apele, konkursy, gazetki, wystawki, inne); 

5) wyrabianie u uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

6) udział w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły poprzez współpracę z uczniami, nauczy-

cielami, rodzicami i innymi bibliotekami;  

7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

8) informowanie rady pedagogicznej o stanie czytelnictwa poszczególnych klas; 

9) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących  

w szkole programów nauczania, podręczników i materiałów edukacyjnych; 

10) ewidencję i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

11) konserwację i selekcję zbiorów; 

12) prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki (katalog alfabetyczny i rzeczowy, kartoteki); 

13) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; 

14) organizowanie pracy według rocznych planów pracy biblioteki; 

15) wspomaga nauczycieli w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

12. Szczegółowe prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki i ICIM. 

§ 46. 

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawanie świadectw regulują 

odrębne przepisy. 

§ 47. 

Szkoła rozpatruje indywidualne przypadki przechodzenia uczniów z jednej klasy do innej lub z innej szkoły na 

zasadach określonych przez MEN. 

§ 48. 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia: 

1) sale i pracownie lekcyjne; 

2) sala gimnastyczna; 

3) świetlica i stołówka szkolna z kuchnią; 

4) pomieszczenia administracyjne.  
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R O Z D Z I A Ł 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 49. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników 

obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi wykonują swoje zadania zgodnie z przydziałem 

obowiązków określonych przez dyrektora szkoły. 

4. W szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego. 

5. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) diagnozowanie środowiska ucznia; 

2) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

3) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego 

szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach oraz wspieraniu nauczycieli w 

tym zakresie; 

5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowa-

nych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia,  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

6) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

7) nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów oraz prowadzenie odpowiedniej doku-

mentacji; 

8) badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych; 

9) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom 

wsparcia psychologiczno – pedagogicznego; 

10) organizacja pedagogizacji rodziców w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań z rodzicami; 

11) współpraca z instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się  

w trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej; 

12) objęcie funkcji koordynatora, który odpowiada w szczególności za: 

a) ustalanie terminów spotkań Zespołu, 

b) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora szkoły i wszystkich członków  

(z tygodniowym wyprzedzeniem), 

c) zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o terminie i miejscu spotkania Zespołu  

w formie pisemnej z tygodniowym wyprzedzeniem (po uzyskaniu upoważnienia od dyrektora), 

d) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie indywidualnych 

teczek dla każdego ucznia objętego pomocą, 

e) nawiązywanie kontaktów z PPP, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

f) na pisemny wniosek rodzica lub za jego zgodą zapraszanie na spotkania Zespołu innych osób,  
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w szczególności: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedę lub innego specjalistę, 

g) przekazanie dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia przygotowanych przez wychowawców 

pisemnych informacji do rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i 

okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą udzielane. 

6. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz 

pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 

danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie obowiązkowych zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) indywidualna praca z uczniami i ich rodzicami, którzy mają problem decyzyjne, w szczególności z 

uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

6) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, takimi jak: poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, urzędy pracy, organizacje zrzeszające pracodawców itp. 

9) organizowanie wyjść związanych z wyborami edukacyjno-zawodowymi uczniów. 

10) opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkole i jego ewaluacja. 

§ 50. 

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować funkcje szkoły – edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą oraz 

dążyć do pełnego rozwoju osobowości ucznia i własnej. 

§ 51. 

Nauczyciel kształtuje i wychowuje młodzież w duchu umiłowania Ojczyzny, poszanowania Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do 

pracy. 

§ 52. 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania 

się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie, a także szacunkiem dla godności osobistej ucznia. 

2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) dbanie o prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego z uwzględnieniem nowoczesnych i najskutecz-

niejszych metod nauczania; 

2) systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycz-

nej, 

3) optymalne wykorzystanie pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego; 
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4) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie; 

5) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły poprzez m.in.: 

a) dyżury nauczycielskie podczas przerw lekcyjnych zgodnie z Regulaminem Dyżurów, 

b) uwypuklenie w tematyce godzin z wychowawcą problematyki bezpiecznego pobytu uczniów na 

terenie szkoły oraz powodów, dla których część dzieci nie do końca czuje się bezpiecznie wśród 

koleżanek i kolegów, 

c) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy uczniów, która - w relacjach 

rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom, 

d) informowanie na bieżąco policję o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i 

młodzieży, 

e) zawiadamianie policji lub sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego, 

f) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad 

zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie 

wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty. 

7) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania 

uczniów; 

8) przeprowadzanie diagnozy gotowości szkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej; 

9) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspakajania; 

10) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zapla-

nowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

11) wskazanie działań wspomagających w stosunku do uczniów. 

§ 53. 

1. Do obowiązków nauczyciela szkoły, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy, należy  

w szczególności: 

1) realizacja celów wychowawczo-opiekuńczych w powierzonej klasie; 

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

życia w społeczeństwie; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

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

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

5) poznawanie warunków życia, stanu zdrowotnego, osobowości, uzdolnień i zainteresowań uczniów; 

6) organizowanie udziału uczniów danej klasy w uroczystościach, imprezach, wycieczkach, zajęciach po-

zalekcyjnych oraz w wypoczynku wakacyjnym; 

7) inspirowanie samorządnej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz stwarzanie op-

tymalnych warunków realizacji ich regulaminowych zadań; 

8) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w 

danej klasie. 
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§ 54. 

1. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań, o których mowa w § 53: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy pracy wychowawczej rozwijające 

jednostki i integrujące zespół uczniowski; 

3) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uwzględniając i koordynując ich działania wycho-

wawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy 

to uczniów szczególnie uzdolnionych jak i mających trudności i niepowodzenia); 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu pełniejszego poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wycho-

wawczych ucznia, jego środowiska, wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych, włączania 

uczniów i rodziców w sprawy życia klasy poprzez działania samorządów klasowych i rad rodziców; 

6) współpracuje ze służbą zdrowia, poradnią psychologiczno -pedagogiczną i innymi specjalistami świad-

czącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, organizując odpowiednie formy 

pomocy dla ucznia; 

7) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną konkretnemu uczniowi, zachowując wszystkie proce-

dury; 

8) dokonuje diagnozy uczniów mających trudności edukacyjne oraz uczniów zdolnych; 

9) kwalifikuje uczniów do objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną; 

10) rozmawia z nauczycielami, przyszłymi realizatorami pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

11) przygotowuje dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

12) wydrukowane dokumenty przedkłada koordynatorowi w celu zatwierdzenia ich przez dyrektora; 

13) spotyka się z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu przekazania dokumentów zawierających infor-

mację o formach, sposobach, okresie przewidzianym na pomoc konkretnemu uczniowi oraz uzyskuje 

od rodziców pisemną zgodę na proponowaną pomoc; 

14) dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej na koniec roku 

szkolnego oraz w indywidualnych przypadkach w innym terminie. 

§ 55. 

1. Wychowawca klasy w ciągu roku szkolnego organizuje minimum 4 spotkania ogólne rodziców. 

2. W przypadku napotykanych trudności wychowawczych wychowawca na bieżąco organizuje indywidualne 

spotkania z rodzicami. 

3. Wychowawca klasy jest w ścisłym kontakcie z pedagogiem szkolnym, zasięgając porad i opinii odnośnie 

swoich wychowanków. 

§ 56. 

Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej, a także poradni pedagogiczno – psychologicznej i instytucji oświatowych. 
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§ 57. 

1. Nauczyciele uczący w danej klasie tworzą Klasowy Zespół Nauczycielski. 

2. Pracą Klasowego Zespołu Nauczycielskiego kieruje wychowawca klasy. 

3. Zadania Klasowego Zespołu Nauczycielskiego obejmują: 

1) współpracę nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści 

nauczania przedmiotów pokrewnych; 

2) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału; 

3) analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów; 

4) ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz 

poszczególnych uczniów; 

5) organizowanie międzyprzedmiotowych olimpiad i konkursów wiedzy; 

6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, 

zwłaszcza dla początkujących nauczycieli; 

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

8) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich i innowacyjnych programów nauczania. 

4. Nauczyciele pracujący w szkole tworzą zespoły problemowo-zadaniowe. 

5. Pracą każdego zespołu problemowo-zadaniowego kieruje przewodniczący wybrany przez nauczycieli - 

członków zespołu, zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

6. Zadania zespołu problemowo – zadaniowego obejmują: 

1) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania osiągnięć; 

2) opracowywanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły; 

3) opracowanie programu rozwoju szkoły i jej promocji; 

4) badanie osiągnięć uczniów; 

5) ewaluację statutu szkoły. 

7. Nauczyciele z inicjatywy dyrektora szkoły tworzą zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej uczniom. 

8. Zespołem kieruje wyznaczony przez dyrektora koordynator. 

§ 58. 

1. Nauczyciele szkoły są odpowiedzialni za właściwy dobór wyposażeń pracowni i klasopracowni 

przedmiotowych w środki dydaktyczne i ich stosowanie w procesie dydaktycznym, a także utrzymanie  

w należytym stanie i zabezpieczeniu. 

2. Nauczyciele wykonują zleconą przez dyrektora szkoły inwentaryzację sprzętu i pomocy naukowych 

klasopracowni. 

3. Nauczyciele i wychowawcy winni troszczyć się o: 

1) właściwą atmosferę w kontaktach z uczniem, wychowankiem, rodzicem, środowiskiem; 

2) dobry klimat w radzie pedagogicznej; 

3) przestrzeganie tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej.  
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R O Z D Z I A Ł  6 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w Szkole Podstawowej nr 25 w Lublinie 

§ 59. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania (także 

dodatkowych zajęć edukacyjnych) oraz formułowaniu oceny szkolnej. 

2. Ustalone i zaakceptowane przez radę pedagogiczną szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

mają na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

4) udzielenie uczniowi pomocy w nauce i ukierunkowanie jego dalszej pracy poprzez przekazanie mu 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć z jednoczesnym motywowaniem go do 

osiągania jak najlepszych wyników; 

5) zachęcanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i oceny; 

6) kształtowanie umiejętności wyboru przez ucznia wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi 

we własnym działaniu; 

7) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnie-

niach ucznia; 

8) wykrycie dysfunkcji utrudniających uczniowi uczenie się; 

9) dostarczenie nauczycielowi informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia z jednocze-

snym umożliwianiem mu doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

§ 60. 

Wymagania edukacyjne 

1. Poziom i zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów ustalają odpowiedzialni za przedmiot 

(blok przedmiotowy) nauczyciele w oparciu o wybrane programy zatwierdzone w szkolnym zestawie 

programów nauczania. 

2. Nauczyciele ustalają poziomy wymagań edukacyjnych, które wynikają z realizowanego przez nich programu 

nauczania oraz ustalają wymagania na poszczególne oceny. 

3. W przypadku ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się, nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

4a.Dyrektor szkoły zwalnia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego: 

ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z 

autyzmem w tym zespołem Aspergera - na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) oraz na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania  - na 
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podstawie tego orzeczenia i na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego). 

4b. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, wychowawca w  dokumen-

tacji  przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony”albo   „zwolniona”.    

5. Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych, muzyki i plastyki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi 

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

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność 

udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. 

7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania 

fizycznego decyzją dyrektora szkoły. 

1) dyrektor szkoły podejmuje decyzję zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza wskazującej, jakich ćwiczeń fizycz-

nych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres; w tym 

przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania 

niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych i jest przez nauczyciela oceniany i klasyfi-

kowany; 

2) dyrektor szkoły może podjąć decyzję o całkowitym zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wycho-

wania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii; uczeń wówczas nie uczęszcza na zajęcia wycho-

wania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. 

8. Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do 

otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii  

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza. 

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 7.2, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

10. Jeżeli uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen 

klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych 

ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub 

końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę zaokrągla się 

do liczby całkowitej w górę. 

11. Na drugim etapie edukacyjnym ustalono dwa poziomy wymagań edukacyjnych: podstawowy  

i ponadpodstawowy.  

§ 61. 

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 
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2. Przyjmuje się skalę ocen bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych, klasyfikacyjnych rocznych i końcowych. 

3. Ocena bieżąca w klasach I-III: 

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

ucznia; 

2) sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań; 

3) ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę: 

a) pisemną - ocena wyrażona stopniem ( od 1 do 6 ) wpisaną do dziennika lekcyjnego, 

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

4) ocenie podlegają postępy uczniów w edukacji: 

a) polonistycznej;  

b) matematycznej; 

c) przyrodniczej; 

d) artystyczno – ruchowej; 

e) społecznej; 

f) języka angielskiego; 

g) religii/etyki. 

5) co najmniej dwa razy w semestrze przeprowadzany jest sprawdzian zintegrowany, którego wyniki są 

odnotowywane w formie oceny w dzienniku lekcyjnym; 

6) oceny za prace pisemne, sprawdzające osiągnięcia uczniów (dyktanda, sprawdziany, testy) są ozna-

czone kolorem czerwonym i mogą być opatrzone komentarzem; 

7) w ocenianiu dopuszcza się stosowanie tzw. motywek w formie pieczątek, naklejek i słownych ocen 

wspierających (np. brawo, super, doskonale itp.); 

8) w ocenianiu nie stosuje się „+” i „-”; 

9) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

a) stopień celujący (cel lub 6) oznacza, że uczeń: 

- wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

- samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy dąży do rozwiązania problemu, 

- wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres treści przewidzia-

nych dla danego poziomu, 

- osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych; 

b) stopień bardzo dobry (bdb lub 5) oznacza, że uczeń: 

- często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

- sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym  

i praktycznym, 

- jasno i logicznie rozumuje, 

- samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy, 

- potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania, 

- rzadko popełnia błędy, 

- buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne), wyczerpując temat,  

posługuje się bogatym słownictwem; 

c) stopień dobry (db lub 4) oznacza, że uczeń: 

- wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

- sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednią terminologią, 
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- logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania, 

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, 

- potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych, 

- przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich ich aspektów, 

- buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawne językowo i stylistycznie; 

d) stopień dostateczny (dst lub 3) oznacza, że uczeń: 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia, 

- przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią terminologią,  

- samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania, 

- zadania i problemy złożone rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 

- popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania, 

- wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem; 

e) stopień dopuszczający (dop lub 2) oznacza, że uczeń: 

- zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, 

- analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela, 

- czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania, 

- zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie, 

- bardzo często popełnia błędy, 

- buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało poprawne językowo i stylistycznie, posługuje się 

ubogim słownictwem; 

f) stopień niedostateczny (ndst lub 1) oznacza, że uczeń: 

- nie rozumie elementarnych pojęć, 

- nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela, 

- nie udziela odpowiedzi, 

- nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz najbardziej 

użyteczne. 

4. Częstotliwość kontroli osiągnięć uczniów z klas I-III: 

1) kontrola postępów uczniów powinna być prowadzona systematycznie to znaczy równomiernie rozło-

żona na cały okres nauki ( bieżąca, śródroczna, roczna); 

2) oprócz kontroli indywidualnej należy stosować kontrolę grupową, której celem jest uzyskanie informacji  

o poziomie opanowania wiedzy przez uczniów danej klasy; 

3) kontrola bieżąca ma za zadanie utrwalenie wiedzy i umiejętności, służy ustaleniu czy nowy materiał 

został zrozumiany i przyswojony, 

5. Ocena śródroczna i roczna w klasie I-III: 

1) obowiązuje opisowa forma oceny; 

2) ocena opisowa uwzględnia: 

a) postępy w edukacji polonistycznej, 

b) postępy w edukacji matematycznej, 

c) postępy w edukacji przyrodniczej, 

d) postępy w edukacji artystyczno – ruchowej, 

e) postępy w nauce języka angielskiego, 

f) zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego, 

norm etycznych, a w szczególności: 
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- wywiązywania się z obowiązku ucznia, 

- przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych, 

- dbałość o honor i tradycje szkoły, 

- umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm, 

- troskę o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe), 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne, 

- kulturalne zachowanie się poza szkołą, 

- okazywanie szacunku innym osobom; 

g) osobiste osiągnięcia uczniów. 

3) ocena postępów w nauce religii/etyki jest wyrażona stopniem na arkuszu oceny śródrocznej oraz na 

świadectwie;  

4) ocena śródroczna i roczna zawierają dodatkowo zalecenia do dalszej pracy z uczniem, dotyczące 

zarówno postępów w edukacji, jak i zachowania; 

5) ocenę śródroczną otrzymuje rodzic po zakończeniu I semestru na specjalnie przygotowanym arkuszu, 

odrębnym dla poszczególnych poziomów nauczania (kl. I, II, III); 

6) ocenę roczną otrzymuje rodzic lub opiekun w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie 

szkolnym. 

5a.   System oceniania klas I-III w okresie nauczania zdalnego: 

1) Ocenianie ma charakter ciągły,  odbywa się jednak zgodnie z ustaleniami nauczyciela i rodziców ( na 

bieżąco lub raz w tygodniu nauczyciel ocenia nadesłane prace i zadania oraz zamieszcza oceny w e-

dzienniku) 

2)  W okresie zdalnego nauczania nauczyciel ocenia prace ucznia z wykorzystaniem wskazanych przez 

nauczyciela narzędzi. Sposób oceniania dostosowuje się do możliwości wglądu w wykonywane zada-

nia i w uzgodnieniu z rodzicami. 

3)  W tym okresie nauczyciel monitoruje realizację podstawy programowej. Oceny odzwierciedlają jej 

treść. 

4) Zadania podlegające ocenie przesyłane są w uzgodnieniu z rodzicami w formie plików, skanów, zdjęć, 

nagrań, filmików w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres mailowy, komunika-

tor lub grupę społecznościową. 

5)  Ocenie podlegają 

- zadania w formie pisemnej ( teksty na określony temat, notatki, ćwiczenia rachunkowe, zadania tek-

stowe itp.) 

- nagrania, filmiki (czytanie) 

- zadania o charakterze praktycznym 

- projekty przedmiotowe ( zgodne z tematyką ); 

- plakaty tematyczne ( zgodne z tematyką); 

- prace plastyczno-techniczne (estetyka, twórcza realizacja 

6) W zakresie wychowania fizycznego realizuje się tylko część podstawy programowej dostosowując do 

warunków domowych z uwzględnieniem tematyki zdrowotnej. 

7) Zadania oceniane są w kategoriach:  obowiązkowe i  dla chętnych 

8) Ocenianie przyjmuje formę: 

a) pisemną 

-   ocena wyrażona stopniem (cyfrowy system oceniania od 1 do 6) 

-   wyrażenie uznania, akceptacji, wskazówek (ocenianie kształtujące) opis zamieszczony w komenta-

rzach np. za pomocą komunikatorów 
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 b) ustną–wspierającą  jeżeli istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu np. telefonicznego (w obec-

ności rodzica); 

9)  Ze względu na niski wiek uczniów i ograniczenia związane z samodzielnością w korzystaniu z form 

zdalnego nauczania w jego okresie  nie przeprowadza się sprawdzianów, testów, dyktand itp. 

10) Rezygnuje się z przeprowadzenia zewnętrznego testu kompetencji dla klas I-III  

             z powodu w/w wskazań. 

11) Obowiązująca opisowa forma oceny rocznej pozostaje bez zmian. 

12)  Informacje dotyczące postępów uczniów przekazuje się rodzicom na bieżąco zgodnie z ustaleniami 

poprzez e - dziennik oraz za pomocą komunikatorów, maili, grup społecznościowych, telefonicznie. 

6. W drugim etapie edukacyjnym ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

1) sprawdziany na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub dużą część 

działu); 

2) testy; 

3) kartkówki z trzech ostatnich tematów; 

4) prace domowe; 

5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace dodatkowe: albumy, zielniki, plakaty, itp.; 

7) wypowiedzi ustne; 

8) praca w zespole; 

9) testy sprawnościowe; 

10) prace plastyczne i techniczne; 

11) wiadomości i umiejętności muzyczne; 

12) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach. 

13)  W okresie zdalnego nauczania formy pracy ucznia podlegające ocenie ustala nauczyciel i powiadamia  

o nich ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

7. Ustala się procentowe kryteria ocen w zakresie umiejętności i wiadomości: 

100% -   celujący 

99% - 90 % -  bardzo dobry 

89% - 75% -  dobry 

74% - 56% -  dostateczny 

55% - 41% -  dopuszczający 

40% - 0% -  niedostateczny 

8. W drugim etapie edukacyjnym ustala się następujące kryteria stopni szkolnych w klasyfikacji rocznej  

w zakresie wiadomości i umiejętności: 

1) stopień celujący (cel lub 6) oznacza, że: 

a) uczeń w 100% opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

b) jego osiągnięcia wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego 

etapu nauczania, 

c) proponuje rozwiązania nietypowe, oryginalne, 

d) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią). 



 

 
 

 36 

2) stopień bardzo dobry (bdb lub 5) oznacza, że uczeń: 

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danego etapu nauczania  

w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

3) stopień dobry (db lub 4) oznacza, że uczeń: 

a) nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności w sposób pełny, ale nie prognozuje żadnych 

kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, 

b) uczeń poprawnie, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne. 

4) stopień dostateczny (dst lub 3) oznacza, że uczeń: 

a) opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane dla 

danego etapu nauczania ,co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych trudniejszych 

treści kształcenia w ramach danego przedmiotu, 

b) opanował wiadomości i umiejętności proste, łatwe do opanowania i często powtarzane  

w programie. 

5) stopień dopuszczający (dop lub 2) oznacza, że uczeń: 

a) opanował wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji, 

b) potrafi, przy pomocy nauczyciela, rozwiązać proste zadania teoretyczne lub praktyczne. 

6) stopień niedostateczny (ndst lub 1) oznacza, że uczeń: 

a) nie spełnia oczekiwań dla danego etapu kształcenia, co uniemożliwia mu bezpośrednią 

kontynuację nauki danego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać, (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności, 

c) nie opanował poziomu wymagań koniecznych. 

9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne i końcowe zapisywane są w arkuszach ocen i świadectwach 

jako oceny pełne bez dodatkowych znaków. 

10. W ocenianiu bieżącym stosuje się oceny pełne. 

11. Na pierwszych lekcjach roku szkolnego nauczyciele przedmiotów informują uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania ich osiągnięć. 

12. Wychowawcy na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym informują rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczy-

cieli przedmiotowych programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć eduka-

cyjnych. 

13. Wychowawca powiadamia rodziców, że wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z poszczególnych 

przedmiotów są dostępne w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli danego przedmiotu podczas konsultacji 

nauczycielskich. 
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14. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

15. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić (w formie ustnej lub pisemnej), udzielając uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

16. Na prośbę rodziców ucznia nauczyciel powinien każdą wystawioną uczniowi ocenę uzasadnić podczas 

indywidualnej rozmowy w czasie konsultacji nauczycielskich. 

17. W ciągu tygodnia uczeń może mieć maksymalnie trzy sprawdziany (praca klasowa, test, wypracowanie) 

trwające co najmniej 40 minut. W ciągu dnia uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian. 

18. Nauczyciel informuje uczniów o przewidzianej pisemnej formie kontroli tydzień wcześniej i odnotowuje ją  

w dzienniku. 

19. Nauczyciel jest zobowiązany podać uczniom zakres materiału przewidziany na sprawdzianie. 

20. Praca pisemna obejmująca materiał z dwóch ostatnich lekcji może nie być zapowiedziana. 

21. Wyniki prac kontrolnych nauczyciel przekazuje uczniom w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, uczeń 

otrzymuje pracę do wglądu wraz z informacją zwrotną (ustną lub pisemną) podczas lekcji poświęconej 

omówieniu pracy kontrolnej. 

22. Prace kontrolne sprawdzone i ocenione są udostępnione rodzicom do domu z prośbą o zwrot pracy 

podpisanej przez rodziców następnego dnia od daty wzięcia pracy. 

23. Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne  

w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym. 

24. Uczeń, który ze sprawdzianu trwającego co najmniej 40 minut otrzymał ocenę niedostateczną, może ją 

poprawić w przeciągu tygodnia od otrzymania wyniku sprawdzianu, zgłaszając chęć poprawy 

nauczycielowi. 

25. Ustala się następujące kategorie oceniania i wagi ocen w dzienniku elektronicznym oraz oceny śródroczne  

i  roczne z uwzględnieniem średniej ważonej: 

1) dla przedmiotów ogólnych: 

 

Lp Kategoria oceniania Waga 

1.  Praca klasowa (wypracowanie klasowe) 4 

2.  Sprawdzian 4 

3.  Kartkówka 3 

4.  Projekt 3 

5.  Zeszyt (ćwiczenia) 2 

6.  
Odpowiedź ustna (głośne czytanie, recyta-

cja) 

2 

7.  Aktywność  1 

8.  Praca domowa 1 

 

2) dla przedmiotów artystycznych: 

a) muzyka 

1.  Konkurs 
solo 4 

grupa 3 

2.  Śpiew solo 4 
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grupa 3 

3.  Chór 
solo 4 

grupa 3 

4.  Praca domowa  1 

5.  Projekt (plakat)  3 

6.  Zeszyt  2 

7.  Aktywność  1 

 

b) plastyka 

1.  Konkurs 4 

2.  Praca plastyczna 4 

3.  Praca na lekcji 3 

 

c) wychowanie fizyczne 

1.  Zawody pozaszkolne 4 

2.  Aktywność na lekcji 3 

3.  Przygotowanie do lekcji 2 

4.  Sprawdziany praktyczne 2 

 

3) Wagę ocen innych form aktywności - wynikających z realizacji podstawy programowej i specyfiki 

przedmiotu  ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

4) Oceny śródroczne i roczne ustalane są z uwzględnieniem średniej ważonej: 

 

Ocena Średnia ważona 

celujący  (6) 5,50 do 6,00 

bardzo dobry (5) 4,50 do 5,49 

dobry (4) 3,50 do 4,49 

dostateczny (3) 2,50 do 3,49 

dopuszczający (2) 1,50 do 2,49 

niedostateczny (1) 1,00 do 1,49 

 

5) W średniej ważonej elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią.  

O ostatecznej ocenie śródrocznej lub rocznej decyduje nauczyciel, uwzględniając średnią ważoną 

oraz możliwości i zaangażowanie ucznia.” 

 

26. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania  w okresie nauczania zdalnego: 

1) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. 

2) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu umożliwienia realizacji 

podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym trady-

cyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

3) Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskaza-

nych przez nauczyciela. 

4) Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania, aby niektóre treści, niedające się zreali-

zować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły. 
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5) Uczniowie podczas nauki zdalnej mogą być oceniani za: – zadania domowe, prace pisemne, karty pracy 

 ( inne propozycje nauczyciela). 

6)  Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umiesz-

czonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wyko-

nanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci załącznika, zdjęcia przesłanego drogą mailową  

w określonym przez nauczyciela terminie  na wyznaczony adres lub komunikator itp. 

7) Formy dostarczania prac do oceny ustalają nauczyciele, uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia 

do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.  

8) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym 

dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

9)  Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfro-

wych. 

10) Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informa-

tycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psy-

chofizycznych ucznia. 

11)  Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach  

określonych wcześniej przez nauczyciela. 

12) Wagi ocen – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. 

13) Uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych otrzymanych za zadanie otrzymane w czasie 

 e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

14) Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności i oceniania na czas nauki zdalnej – edukacja wczesnosz-

kolna: § 62. p.6 

 15) Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności i oceniania na czas nauki zdalnej - wychowanie fizyczne: 

a) Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy programowej, zaliczamy 

do niej elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, historie Igrzysk Olimpijskich ery no-

wożytnej i starożytnej. 

b)  W przypadku zbyt małej ilości ocen wystawionych do dnia rozpoczęcia nauczania zdalnego uniemoż-

liwiających wystawienie oceny rocznej uczniowie mogą być oceniani za zadane referaty, mini – pre-

zentacje lub inne zadania zaproponowane przez nauczyciela w uzgodnionej z nim formie przekazanie 

ich nauczycielowi. 

16) Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności i oceniania na czas nauki zdalnej - technika, muzyka, 

plastyka: 

a) Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na podstawie linków do stron internetowych, sporzą-

dzają krótkie notatki w zeszycie lekcji, które zostaną ocenione po powrocie do szkoły lub przesłane do 

nauczyciela w ustalonej przez niego formie. 

b) Wykonanie piosenek zadane w zakładce prace domowe do melodii i tekstów uczniowie będą mogli zaliczyć 

po powrocie do szkoły lub za pomocą komunikatorów ( np. platformy edukacyjne ) 

c)  Prace techniczne i plastyczne zadane do wykonania będą ocenione po przesłaniu w postaci załącznika, 

zdjęcia przesłanego drogą mailową  w określonym przez nauczyciela terminie  na wyznaczony adres, ko-

munikator itp lub po powrocie do szkoły. 
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17) Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o postępach w nauce i otrzymanych 

 ocenach - § 72. p.4 

§ 62. 

Tryb i zasady ustalania oceny zachowania 

1. Ocena z zachowania uwzględnia: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; 

2) przestrzeganie obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły; 

3) respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 

4) wypełnianie przez niego obowiązku szkolnego; 

5) jego kultury osobistej; 

6) postępowanie wobec kolegów, nauczycieli , pracowników szkoły; 

7) zaangażowanie ucznia w życie szkoły, klasy, środowiska rodzinnego. 

2. Kryteria ocen zachowania ustalone są przez radę pedagogiczną w porozumieniu z radą rodziców  

i samorządem uczniowskim. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na godzinie z wychowawcą) i 

ich rodziców (na pierwszym zebraniu rodziców) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych; 

2) przestrzeganie obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły; 

3) kulturę osobistą. 

5. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i rodziców. 

6. Wychowawca ustalając ocenę zachowania ucznia, uwzględnia opinię nauczycieli, zespołu klasowego  

i ocenianego ucznia.  

6a. W nauczaniu zdalnym Wychowawca ustalając ocenę zachowania ucznia, uwzględnia opinię nauczycieli, 

zespołu klasowego i ocenianego ucznia przekazane mu przez wybraną przez niego formę kontaktu z uczniami 

i nauczycielami  podjęte w nauczaniu zdalnym. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy 

programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. O przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca powiadamia ucznia  

i jego rodziców zgodnie z § 65 ust.7 i 8. 

9. Na wniosek ucznia lub rodziców wychowawca powinien uzasadnić ocenę zachowania ucznia podczas 

indywidualnej rozmowy z uczniem lub rodzicem. 

10. Ustalona przez wychowawcę ocena klasyfikacyjna jest ostateczna. 

11. Od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać. 

12. Procedury odwołania się od oceny zachowania zawiera rozdział 6 § 68. 

13. W klasach I - III ocena śródroczna i roczna z zachowania jest opisowa.  
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1) obserwacja zachowania dotyczy przestrzegania przez uczniów obowiązującego regulaminu zachowa-

nia, według którego każdy uczeń: 

a) jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

systematycznie odrabia prace domowe; 

b) kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek; 

c) dba o honor i tradycje szkoły; 

d) potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, złość, agresję; 

e) potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy; 

f) umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole; 

g) udziela pomocy kolegom; 

h) dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów; 

i) utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy; 

j) ponadto obserwacji i ocenie podlegają zachowania pozaregulaminowe, gdy uczeń: 

- bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub zawodach sportowych; 

- samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły; 

- przeciwdziała przemocy, właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów i koleża-

nek. 

13a.  Ocena z zachowania w okresie zdalnego nauczania koncentruje się wokół wywiązywania się z obowiązków 

ucznia w tym okresie  oraz zaangażowania w staranne wykonywanie zadań i poleceń. Dodatkowo przyjmuje się 

premiować oceną wykonywanie zadań dla chętnych. 

14. Na drugim etapie edukacyjnym śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według skali: wzorowe, 

bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

15. Przy ustalaniu ocen z zachowania brane są pod uwagę następujące kryteria: 

1) wypełnianie obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły; 

2) podporządkowanie się regulaminowi obowiązującemu w szkole; 

3) godziny nieusprawiedliwione oraz spóźnienia; 

4) nieopuszczanie zajęć szkolnych; 

5) strój obowiązujący ucznia w szkole; 

6) korzystanie z szatni i zmiany obuwia; 

7) niezakłócanie spokoju w czasie lekcji i zachowanie w czasie przerw; 

8) niezachowywanie się w sposób zagrażający zdrowiu i życiu własnemu i innych; 

9) uczciwość, otwartość i życzliwość w kontaktach międzyludzkich; 

10) chęć niesienia pomocy innym; 

11) postawa wobec nauczycieli i pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; 

12) kultura zachowania i kultura słowa; 

13) działalność w Samorządzie Szkolnym i samorządzie klasowym; 

14) czynna działalność na rzecz klasy i szkoły; 

15) udział w imprezach organizowanych przez klasę i szkołę; 

16) troska o pomieszczenia szkolne i znajdujące się w nich wyposażenie; 

17) dbałość o estetykę sal lekcyjnych. 

16. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra, która wyraża przeciętne zachowanie ucznia. 

17. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. 
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18. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne. 

§ 63. 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć; 

2) godnie reprezentuje szkołę w różnego rodzaju konkursach i zawodach międzyszkolnych; 

3) aktywnie i twórczo włącza się w życie szkoły pracując w samorządzie klasowym, szkolnym (w kołach 

zainteresowań); 

4) chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych przez własną szkołę; 

5) chętnie i aktywnie bierze udział w organizowanych akademiach, uroczystościach i imprezach szkolnych; 

6) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec kolegów i wszystkich pracowników szkoły; 

7) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez nauczycieli, wychowawcę; 

8) nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje; 

9) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów; 

10) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu; 

11) nosi strój zgodny z przyjętymi normami i dostosowany do miejsca jakim jest szkoła; 

12)  uroczystości szkolne, święta państwowe akcentuje strojem odświętnym: białym, czarnym lub gra-

natowym; 

13)  nosi obuwie wymienne; 

14)  zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

15)  nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki); 

16)  reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym; 

17)  wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca 

się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe; 

18)  zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych; 

19)  zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym; 

20)  jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje); 

21)  zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom ro-

dziny, kolegom i ich rodzicom. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) jest życzliwy i koleżeński; 

2) dba o dobre imię szkoły w środowisku; 

3) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

4) nie uchyla się od pomocy kolegom; 

5) reaguje na dostrzeżone przejawy zła, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec  

innych; 

6) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajo-

mych; 

7) przestrzega wymagań statutu szkoły i norm społecznych; 

8) pomaga słabszym i młodszym kolegom; 

9) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; 

10) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych; 

11) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 



 

 
 

 43 

12) przestrzega zasad higieny osobistej; 

13) nosi strój zgodny z przyjętymi normami i dostosowany do miejsca jakim jest szkoła; 

14) uroczystości szkolne, święta państwowe akcentuje strojem odświętnym: białym, czarnym lub granato-

wym; 

15) nosi obuwie wymienne; 

16) nigdy nie ulega nałogom; 

17) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

18) nie ma nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej; 

2) jego stosunek do obowiązków szkolnych nie budzi zastrzeżeń; 

3) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia; 

4) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami; 

5) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów; 

6) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą; 

7) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach i imprezach 

szkolnych; 

8) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu; 

9) nosi strój zgodny z przyjętymi normami i dostosowany do miejsca jakim jest szkoła; 

10) uroczystości szkolne, święta państwowe akcentuje strojem odświętnym: białym, czarnym lub granato-

wym; 

11) nosi obuwie wymienne; 

12) nie ulega nałogom; 

13) rozumie i stosuje normy społeczne; 

14) szanuje wszelką własność prywatną, szkolną i publiczną; 

15) przestrzega regulaminów szkolnych; 

16) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

17) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy, ale nie jest ich inicjatorem; 

18) do wszystkich pracowników szkoły odnosi się z szacunkiem; 

19) nie ma nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne; 

2) sporadycznie spóźnia się na lekcje; 

3) rzadko angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy; 

4) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu; 

5) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego; 

6) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swo-

jego błędu; 

7) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

8) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą; 

9) czasami zapomina obuwia zmiennego; 

10)  nie zawsze nosi strój zgodny z przyjętymi normami i dostosowany do miejsca jakim jest szkoła; 

11)  nie zawsze uroczystości szkolne, święta państwowe akcentuje strojem odświętnym: białym, czar-

nym lub granatowym; 

12)  nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich; 



 

 
 

 44 

13)  czasami przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

14)  poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły; 

15)  używa zwrotów grzecznościowych; 

16)  czasem pomaga koleżankom i kolegom; 

17)  nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów; 

18)  na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie; 

19)  w razie niewielkich uchybień potrafi się do nich przyznać i okazać wolę poprawy; 

20)  ma nieusprawiedliwionych maksymalnie 20 godzin lekcyjnych. 

5. Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią jeżeli: 

1) nie respektuje obowiązków ucznia określonych w statucie; 

2) lekceważy polecenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły; 

3) czasami bierze udział w bójkach, sporadycznie jest ich inicjatorem; 

4) często jest nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów; 

5) bywa niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 

6) komentuje wypowiedzi nauczyciela; 

7) lekceważy obowiązki szkolne (nieprzygotowanie do lekcji, niewypełnianie obowiązków); 

8) w codziennym postępowaniu dopuszcza się kłamstwa; 

9) nie zawsze dba o higienę osobistą; 

10)  jego stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły nie zawsze jest prawidłowy; 

11)  źle się zachowuje na przerwach i przed lekcjami, w szatni lub na boisku szkolnym; 

12)  nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia 

na basenie); 

13)  używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią; 

14)  nie szanuje własności prywatnej i szkolnej; 

15)  nie nosi obuwia wymiennego; 

16)  nosi strój niezgodny z przyjętymi normami szkolnymi; 

17)  wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły; 

18)  zakłóca przebieg uroczystości szkolnych; 

19)  czasami wychodzi na przerwach poza ogrodzenie szkoły; 

20)  ulega nałogom; 

21)  ma negatywny wpływ na swoich kolegów; 

22)  lekceważy ustalone normy społeczne; 

23)  nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania; 

24)  ma więcej niż 20, a mniej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze. 

6. Uczeń otrzymuje ocenę naganną, gdy: 

1) nagminnie lekceważy polecenia nauczyciela lub innych pracowników szkoły; 

2) swoim zachowaniem utrudnia innym naukę; 

3) bywa obojętny wobec przejawów zła; 

4) nie szanuje godności innych ludzi; 

5) swoją postawą i zachowaniem demoralizuje innych uczniów lub prowokuje do złych zachowań; 

6) często inicjuje kłótnie, konflikty, bójki; 

7) jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, pobicie, kopanie, uszkodzenie 

ciała itp.), 

8) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; 

9) fałszuje usprawiedliwienia, zwolnienia, podpisy nauczycieli lub rodziców; 
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10)  okłamuje nauczycieli; 

11)  wymusza pieniądze bądź kradnie; 

12)  ubiera się wyzywająco; 

13)  często nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i na wycieczkach szkolnych; 

14)  odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób lub zespołu; 

15)  nie dba o higienę osobistą; 

16)  celowo niszczy sprzęt szkolny, akceptuje akty wandalizmu; 

17)  ulega nałogom lub namawia do nich innych uczniów; 

18)  działa w grupach nieformalnych wchodzących w konflikt z prawem; 

19)  wchodzi w kolizję z prawem (kradzież, zniszczenie, wyłudzanie pieniędzy, rozboje, pobicia, wła-

mania, wyłudzenia, cyberprzemoc),  

20)   przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje; 

21)  nie zmienia swej postawy mimo zwróconych uwag; 

22)  ucieka z lekcji; 

23)  nagminnie spóźnia się na lekcje lub opuścił bez usprawiedliwienia 50 godzin. 

§ 64. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

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

klasyfikacyjnych według skali określonej w statucie szkoły. 

2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w ciągu roku szkolnego dwukrotnie: klasyfikacja śródroczna  

i klasyfikacja roczna. Podczas kształcenia na odległość klasyfikowanie uczniów odbywa się w sposób zdalny 

w formie określonej przez dyrektora. 

3. Oceny śródroczne uczniów wpisywane są do dziennika zajęć, a roczne do dziennika i arkusza ocen. 

4. W stosunku do uczniów, u których w I okresie stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia 

lub utrudnia im kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła może stworzyć im szansę 

uzupełnienia braków poprzez: 

1) udział w zajęciach zespołów wyrównywania wiedzy; 

2) pomoc koleżeńską. 

5. Klasyfikacja roczna w klasach I - III jest podsumowaniem osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym. 

6. Klasyfikacja roczna na drugim etapie edukacyjnym jest podsumowaniem osiągnięć z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniem 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. W terminie 30 dni przed śródroczną i roczną radą klasyfikacyjną nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca 

ma obowiązek poinformować uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych oraz zachowania. Proponowana ocena musi być jednoznacznie zapisana w dzienniku. 

Informację o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują w trakcie zebrania z rodzicami. Informację o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyj-

nych i oceną naganną z zachowania rodzic (opiekun prawny) potwierdza podpisem we wskazanej doku-

mentacji.  
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W warunkach nauczania zdalnego informacje te przekazuje się poprzez notatkę do rodziców w dzienniku 

elektronicznym. 

8. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania znajdują się w § 62. 

9a. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania  i kryteria oceny zachowania w okresie zdalnego nauczania: 

 

1)  Przy wystawianiu rocznej oceny z zachowania  bierze się pod uwagę: 

a) ocenę śródroczną z zachowania,  

b) zachowanie ucznia  w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół i w okresie przywróce-

nia zajęć  ( według kryteriów zapisanych w statucie szkoły w  § 62 i 63.), 

c) funkcjonowanie ucznia w okresie nauki na odległość: 

- zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, 

- terminowe i systematyczne przesyłanie zadanych prac, 

- aktywność w realizacji zleconych form nauki ( prace dodatkowe, zadania dla chętnych), 

d) wkład i zaangażowanie ucznia oraz reprezentowanie szkoły lub  klasy poprzez udział w konkursach 

plastycznych, świetlicowych, bibliotecznych organizowanych w okresie zdalnego nauczania. 

9. Uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną negatywną i jest zagrożony z tego samego przedmiotu oceną 

negatywną roczną, może ją poprawić na dopuszczającą jedynie pisząc przed klasyfikacją roczną, 

przygotowany przez nauczyciela danego przedmiotu sprawdzian, w którym wykaże, że opanował 

wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji. W warunkach nauczania zdalnego nauczyciel  

przedmiotu, z którego zagrożony jest uczeń informację ww przekazuje  poprzez notatkę do rodziców w 

dzienniku elektronicznym, przygotowuje sprawdzian i ustala, w jakiej formie i w jakim terminie   odpowiedzi 

ucznia będą dostarczone do sprawdzenia i ocenienia. 

 

§65 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko-

wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych po złożeniu przez siebie lub rodzica ( opiekuna) 

pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie 7 dni po uzyskaniu informacji o ocenie 

przewidywanej. 

2. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia nauczycielowi 

klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych. ( W nauczaniu zdalnym wniosek taki przesyłany jest 

mailowo). 

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko 

w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, 

o którą się ubiega lub od niej wyższa. 

4. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej 

oceny rocznej z zajęć edukacyjnych jest:   
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1) uzyskanie w ciągu okresu z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów, co naj-

mniej 50 % ocen wyższych od oceny przewidywanej,   

2) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 85% (z wyjątkiem  usprawiedliwio-

nej nieobecności trwającej, co najmniej dwa tygodnie),  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pi-

semnych i uzyskanie z nich ocen pozytywnych, również w trybie poprawy ocen negatywnych.. 

4) ocena uzyskana w wyniku klasyfikacji śródrocznej może być oceną niższą w skali ocen o jeden 

stopień od oceny, o którą uczeń się ubiega. 

5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na 

przystąpienie do poprawy oceny, a w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków prośba ucznia 

lub jego rodziców (opiekunów) zostaje odrzucona i nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej 

odrzucenia. 

6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedago-

gicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu.  

7. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się 

uczeń.  

8. Poprawa oceny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian sprawdzony przez nauczyciela, 

został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

9. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników spraw-

dzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

10. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, 

traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.  

11.  Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania po złożeniu 

przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie, w terminie do 7 dni po 

uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej. 

12. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który kierując się przekazanymi na początku roku 

szkolnego kryteriami oceniania zachowania, propozycjami ocen zachowania wystawionymi przez 

nauczycieli uczących ucznia i propozycjami uczniów z danej klasy, podejmuje decyzję w terminie 7 dni od 

otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu, uzasadniając decyzję. 

 

§ 66. 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

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

zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na nie w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego 

rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
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1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne.  

Nie ustala mu się również oceny zachowania. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem - plastyki, muzyki, 

techniki, informatyki i wychowania fizycznego, gdzie egzamin ma formę zadań praktycznych. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego zostaje uzgodniony przez dyrektora, ucznia i rodzica. 

8. Egzaminy odbywają się: 

1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie 

ustalonym zgodnie z pkt 1, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dy-

rektora szkoły. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności - wskazanego 

przez dyrektora szkoły - nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. W przypadku 

ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą - komisja, powołana przez dyrektora szkoły, w skład 

której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodni-

czący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek nauki poza szkołą oraz jego 

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska 

nauczycieli, skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki 

egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

15. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana rodzicom do wglądu na wniosek 

złożony przez ucznia lub jego rodziców. 

16. Procedury określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w okresie nauczania 

zdalnego.   

1)  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica /opiekuna, wniosek powinien być 

przesłany przez e-dziennik lub drogą e-mailową na adres szkoły. 

2)  Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego 

i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców/ opiekunów ucznia. 
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3)  Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin  

i przesyła drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi. 

4)  Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych 

szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica/opiekuna prawnego. 

5)  Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za pomocą innego 

narzędzia zdalnego. 

6)  W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w sytuacjach 

szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą 

pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków 

bezpieczeństwa. 

7)  W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia uczeń informuje 

o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy. 

8)  Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9)  Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia jak 

również podlegają archiwizacji elektronicznej. 

 

§ 67. 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach 

rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

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

muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego - gdzie egzamin ma formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:  

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

czący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

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

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

później niż do końca września. 

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

i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10. 



 

 
 

 50 

10. 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. 

11. Przepisy ust. 1 - 9 § 67stosuje 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. 

12. Dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana rodzicom do wglądu na wniosek 

złożony przez ucznia lub jego rodziców. 

13. Procedury określające warunki i sposób przeprowadzania  egzaminu poprawkowego w okresie nauczania 

zdalnego są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego. 

§ 68. 

Tryb odwoływania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 lub oceny zachowania 

13. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

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

dotyczącymi trybu jej ustalania. 

14. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

15. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która: 

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

ści i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 

zajęć edukacyjnych; 

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

nia w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

16. Termin sprawdzianu ustala dyrektor szkoły, uzgadniając go z uczniem i jego rodzicami. 

17. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

przewodniczący komisji, 
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b) wychowawca klasy, 

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

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

18. Ustalona przez komisję roczna śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

19. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

20. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) w przypadku rocznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin 

sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik 

głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

21. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

23. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

24. Procedury określające warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie nauczania zdalnego.  

1) W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia/opiekuna co do zgodności z prawem i procedurą 

wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic/ 

opiekun na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje 

zastrzeżenia. 

2)  Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny,  

a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w formie  

e-learningowej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych. 

3) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania. 

§ 69. 

Egzamin ósmoklasisty 

1. Egzamin przeprowadzany w klasie VIII szkoły podstawowej jest obowiązkowym egzaminem zewnętrznym. 

2. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach i ma formę pisemną. 

4. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego z trzech przedmiotów: języka polskiego, 

matematyki i języka obcego. (od roku 2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do 
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wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia). 

1) uczeń może wybrać tylko jeden język, który jest w szkole przedmiotem obowiązkowym; 

2) uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmioto-

wego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów 

objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu, co jest równoznaczne z uzyskaniem 

z tej części egzaminu najwyższego wyniku.  

5. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani 

społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i formach 

dostosowanych do ich potrzeb. 

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie 

warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

7. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, 

nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

8. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – do 30 września – poinformować 

rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

9. Rodzice ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego,  

w którym jest przeprowadzany egzamin. 

10. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości 

danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie 

dyrektora CKE publikowanym do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 

ósmoklasisty. 

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

lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu  

w ustalonym terminie albo przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie 

ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

13. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym  

w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej 

oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu  

w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji 

okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły wystosowany w porozumieniu z rodzicami 

ucznia, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast 

wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. 

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

koniecznych ze względu na chorobę. 

17. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
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18. Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym,  

w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu. 

19. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony: 

1) podczas egzaminu jeżeli uczeń: 

a) rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie, 

b) wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego 

urządzenia na sali egzaminacyjnej, 

c) wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora 

CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, 

d) zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. 

2) po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne 

rozwiązywanie zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku 

stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na: 

a) udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi, 

b) korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia, 

c) korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy  

z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej, 

d) skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 

20. Decyzję o unieważnieniu podczas egzaminu podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, zaś 

decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej podejmuje dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

21. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie głównym skutkuje koniecznością 

przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym. 

22. Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie dodatkowym skutkuje uzyskaniem 

wyniku „0%” z tego przedmiotu. 

23. Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu ósmoklasisty nie były przestrzegane 

przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia 

egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

§ 70. 

Wyniki egzaminu 

1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora 

komisji okręgowej. 

2. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

3. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

4. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. 

5. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

6. Wyniki egzaminu wyrażane w skali procentowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego 
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egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom. 

8. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia,  

w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od 

dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. 

9. Uczeń lub jego rodzice składają wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej do dyrektora właściwej 

okręgowej komisji egzaminacyjnej osobiście lub przesyłają go do OKE drogą elektroniczną, faksem lub 

pocztą tradycyjną. 

10. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu z wnioskiem 

wraz z uzasadnieniem o weryfikację sumy punktów. 

11. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz anuluje 

dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

§ 71. 

Promocja 

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

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na 

semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny negatywnej. 

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

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

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim oraz laureaci lub finaliści 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną. 

5. Rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, jeżeli nie opanował 

podstawy programowej i nie rokuje nadziei na uzupełnienie braków w toku dalszej edukacji. 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny negatywnej. 

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

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

zachowania. 

§ 72. 

Sposoby informowania rodziców o efektach pracy ich dzieci 
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1. Kontakt bezpośredni nauczyciela z rodzicami: 

1) zebrania ogólnoszkolne; 

2) zebrania klasowe; 

3) konsultacje nauczycielskie; 

4) indywidualne rozmowy z inicjatywy nauczyciela; 

5) indywidualne konsultacje z inicjatywy rodzica; 

6) lekcje otwarte organizowane przez nauczyciela dla chętnych rodziców (wedle uznania nauczyciela) i 

zorganizowane po nich zebrania dyskusyjne; 

7) wizyta nauczyciela w domu rodzinnym ucznia. 

2. Kontakt pośredni nauczyciela z rodzicami:  

1) zapis w dzienniku elektronicznym; 

2) rozmowa telefoniczna; 

3) korespondencja listowna; 

4) zapis w zeszycie przedmiotowym, wychowawczym lub „Dzienniczku ucznia”; 

5) list gratulacyjny. 

3. Najodpowiedniejszy sposób informowania rodziców o osiągnięciach ucznia wybiera nauczyciel, starając się 

wykorzystywać różne formy kontaktu, by zapewnić sobie jak najlepszą współpracę z rodzicem. 

4. W okresie nauczania zdalnego: 

1) Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach, redagując informację 

zwrotną  podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez e-mail, dziennik elektro-

niczny lub komunikatory społeczne. 

2)  Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia 

wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość poprzez e-dziennik, e-mail lub 

komunikatory społeczne. 

3) Konsultacje będą się odbywać się na zasadzie kontaktu mailowego lub w innej formie, o której decyduje  

      nauczyciel, uzgadniając ten fakt wcześniej z dyrektorem szkoły. 

4) Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły. 

§ 73. 

Terminarz spotkań z rodzicami ujęty w planie wychowawczym szkoły 

1. Wrzesień: 

1) podanie informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach oceniania osiągnięć uczniów; 

2) zapoznanie rodziców ze statutem szkoły. 

2. Grudzień: zebranie informacyjne o przewidywanych postępach edukacyjnych uczniów. 

3. Styczeń: zebranie informacyjne semestralne. 

4. Maj: miesiąc przed klasyfikacją roczną zebranie informacyjne dotyczące: 

1) przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych na koniec roku; 

2) postępów edukacyjnych uczniów. 

5. Konsultacje nauczycielskie: terminy ustalone zostają podczas projektowania planu wychowawczego szkoły 

na kolejny rok szkolny. 
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R O Z D Z I A Ł  7 

Uczniowie szkoły 

§ 74. 

Zasady rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. 

2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego prowadzonej przez gminę 

Lublin przyjmuje się: 

1) na podstawie zgłoszenia (wniosku zgłoszeniowego) złożonego przez rodziców/ opiekunów prawnych,  

z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Obwód szkoły określony w Uchwale Rady Miasta 

Lublin nr 404/XV/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku.; 

2) na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodziców / opiekunów prawnych – kandydaci zamieszkali poza 

obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, a kandydat spełnia ustalone 

kryteria zawarte w Statucie Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego - Rozdział 7 § 

74 ust. 12. 

3. Od roku szkolnego 2016/17 obowiązek szkolny obejmuje dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą  

7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na 

wcześniejsze przyjęcie do szkoły. 

4. O przyjęciu kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor 

szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane  

z urzędu. 

5. Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w ustępie 2 i 3, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć go 

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

6. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły. 

7. Terminy postępowania rekrutacyjnego, wzory oraz terminy składania dokumentów na dany rok szkolny, 

dyrektor szkoły podaje jako załączniki do zarządzenia. 

8. Terminy zapisów, rekrutacji oraz składania dokumentów do klasy I podawane są każdego roku do informacji 

publicznej na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły. 

9. W celu potwierdzenia gotowości podjęcia nauki w szkole w obwodzie, której zamieszkuje dziecko, rodzice 

składają wniosek zgłoszeniowy w sekretariacie szkoły. 

10. Wniosek zgłoszeniowy zawiera następujące informacje: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – 

serię  

i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) imiona i nazwiska rodziców dziecka; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka. 

11. W przypadku wolnych miejsc szkoła rozpoczyna postępowanie rekrutacyjne. Kandydaci zamieszkali poza 
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obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

12. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria, zapewniające jak najpełniejszą 

realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych: 

1) w szkole lub oddziale przedszkolnym uczy się rodzeństwo kandydata- 4 pkt 

2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole - 4 pkt 

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do pobliskich przeszkoli - 3 pkt 

4) rodzeństwo, rodzice kandydata są absolwentami szkoły - 2 pkt 

5) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują na terenie miasta Lublina- 2 pkt 

6) kandydat zameldowany na terenie miasta Lublina - 1 pkt 

13. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.  

14. Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.  

15. Wniosek rekrutacyjny zawiera w szczególności:  

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – 

serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata; 

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowa-

nych, 

6) wskazanie spełniania kryteriów rekrutacji.  

16. Do wniosku dołącza się zaświadczenia poświadczające spełnienie wybranych kryteriów. 

17. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych 

szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych 

publicznych szkół. 

18. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów 

wskazanych we wniosku rekrutacyjnym. 

19. W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów o przyjęciu do szkoły decyduje wynik 

losowania dokonany przez system informatyczny. 

20. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który 

wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

21. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o których mowa w ust. 11; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów, nieprzyjętych, 

 o której mowa w ust. 17 oraz informację o liczbie wolnych miejsc; 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

22. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy I na wolne miejsca, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty. 

23. Listy, o których mowa w ust. 21 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 



 

 
 

 58 

24. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 23, jest określany w formie adnotacji 

umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

25. Rodzice potwierdzają wolę podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie w sekretariacie szkoły 

wygenerowanego z systemu rekrutacji, pobranego ze strony www. szkoły lub z sekretariatu szkoły - 

„Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”. 

26. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

27. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, 

 o którym mowa w ust. 26. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

28. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

29. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 28,  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W przypadku zastrzeżeń co do rozstrzygnięcia dyrektora 

rodzic może złożyć skargę do sądu administracyjnego. 

30. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponować będzie wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

31. Postępowanie uzupełniające kończy się nie później niż 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

§ 75. 

Prawa ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) informacji dotyczących: jego praw i uprawnień, instytucji do których można się zwrócić w przypadku 

nieprzestrzegania praw oraz procedur odwoływania się, programów nauczania, zasad oceniania, ocen, 

podejmowanych w jego sprawie decyzji; 

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami Wewnątrzszkol-

nego Systemu Oceniania; 

3) opieki zarówno podczas lekcji, zajęć dodatkowych, wycieczek szkolnych i podczas przerw międzylek-

cyjnych; 

4) nauki i rozwijania swoich zainteresowań i talentów; 

5) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możli-

wościami i umiejętnościami; 

6) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

7) zwracania się do dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania 

pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

8) wolności od poniżającego traktowania i karania oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykal-

ności osobistej; 
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9) swobody wyrażania myśli, przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglą-

dowych i religijnych – jeśli nie narusza dobra innych osób; 

10) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej  

z uwzględnieniem zmianowości i możliwości lokalowych; 

11)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

12)  uczestniczenia w pracy samorządu uczniowskiego oraz innych organizacjach działających w 

szkole; 

13)  uczestniczenia w zajęciach wspomagających jego rozwój (korekcyjno-kompensacyjnych, dydak-

tyczno-wyrównawczych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, sportowych, artystycznych i nauko-

wych); 

14)  korzystania z doraźnej pomocy materialnej; 

15)  powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; 

16) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

17)  odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas 

ich trwania nie zadaje się prac domowych); 

18)  uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach; 

19)  uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

20)  korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księ-

gozbioru biblioteki; 

21) dochodzenia należnych praw. 

§ 76. 

Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły; 

2) systematycznego, aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 

3) rzetelnego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności; 

4) szanowania tradycji, symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych; 

5) zachowania się na terenie szkoły i poza nią w sposób godny, odpowiedzialny, dbając o bezpieczeństwo 

swoje i innych; 

6) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektora i nauczycieli oraz 

ustaleniom samorządu szkoły; 

7) niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie; 

8) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 

9) szanowania mienia szkoły i wszystkich osób w niej przebywających; 

10)  dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole łącznie z odpowiedzialnością materialną rodzi-

ców za straty spowodowane przez dziecko; 

11)  postępowania zgodnego z regulaminami obowiązującymi w szkole; 

12)  dbania o wygląd, higienę osobistą i zdrowie, unikając zagrożeń związanych z uzależnieniami; 

13)  dbania o kulturę słowa w szkole i poza nią; 

14)  przedstawiania, w ustalonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych w formie zapisanej w procedurach usprawiedliwiania nieobecności szkolnej uczniów; 
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15)  przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły; 

16)  noszenia ustalonego stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych wynikających ze szkolnego 

ceremoniału; 

17)  zachowania umiaru w doborze stroju, rodzaju fryzury, biżuterii, pamiętając, że szkoła jest miej-

scem nauki i pracy. 

2. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1) przebywania w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających; 

2) wnoszenia na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) palenia papierosów; 

4) używania na terenie szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

5) wychodzenia poza teren szkoły w czasie trwania zajęć; 

6) zapraszania bez zgody dyrektora obcych osób do szkoły np. w czasie zajęć lekcyjnych, w czasie trwania 

szkolnych dyskotek lub innych imprez szkolnych; 

7) noszenia podczas zajęć szkolnych stroju, który może wzbudzać kontrowersję: 

a) ubrania odkrywające biodra, brzuch, ramiona, z bardzo dużymi dekoltami, 

b) duża ilość biżuterii, 

c) ubrania zawierające wulgarne i obraźliwe nadruki (również w językach obcych), 

d) noszenie na terenie szkoły nakryć głowy (czapki, kaptury). 

8) rejestrowania na terenie szkoły, boisku szkolnym lub podczas wyjść szkolnych obrazów lub dźwięków 

bez wiedzy i zgody nauczyciela oraz osób zainteresowanych; 

9)  używania w szkole telefonów komórkowych: 

a) uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców przynosi do szkoły telefon komórkowy, 

b) przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, 

bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć aparat telefoniczny i schować go do plecaka, włącza 

go dopiero po skończeniu zajęć w szkole, 

c) w czasie imprez i uroczystości klasowych i szkolnych obowiązuje zakaz używania telefonów 

bez zgody nauczyciela, 

d) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie telefonu, 

e) w razie konieczności skontaktowania się w ważnej sprawie z rodzicami uczeń ma obowiązek 

zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z 

telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły, 

f) w razie używania telefonu przez ucznia podczas pobytu w szkole, nauczyciel upomina ucznia i 

wpisuje uwagę do dziennika, 

g) jeżeli uczeń nie stosuje się do ustalonych zasad i używanie telefonu przez ucznia podczas 

pobytu w szkole  wielokrotnie powtarza się, nauczyciel może odebrać wyłączony telefon ucz-

niowi i zdeponować go w sekretariacie szkoły, 

h) rodzic ucznia odbiera zdeponowany sprzęt osobiście u dyrektora szkoły, 

i) w razie powtarzającego się nieprzestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych 

na terenie szkoły, uczeń dodatkowo może być ukarany karą statutową, co skutkuje obniżeniem 

oceny z zachowania. 

3. Niezastosowanie się ucznia do powyższych wymagań uważane będzie jako naruszenie obowiązków 

określonych w statucie, za co uczniowi nałożona zostanie kara. 
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§ 77. 

Nagrody 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

1) wysokie wyniki w nauce; 

2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 

3) wzorowe zachowanie; 

4) odwagę godną naśladowania; 

5) przeciwstawianie się złu; 

6) udzielanie pomocy innym osobom ( np. udział w akcjach charytatywnych); 

7) zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego; 

8) 100% obecność na zajęciach szkolnych; 

9) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej. 

2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwała wychowawcy klasy wobec zespołu klasowego; 

2) pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej; 

3) list gratulacyjny do rodziców ucznia; 

4) prezentacja osiągnięć ucznia w gazetce szkolnej, na tablicy samorządu szkolnego, na stronie interne-

towej szkoły; 

5) nagroda książkowa za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorową postawę; 

6) dyplom; 

7) uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie ze Szczegółowymi zasadami wewnątrz-

szkolnego oceniania uczniów. 

§ 78. 

Kary 

1. Naganne postępowanie ucznia w szkole i poza nią w przypadkach, jeżeli szkoła została poinformowana  

o niewłaściwym zachowaniu ucznia, podlega karze. 

2. Wymierzenie kary winno być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym i rozmową z uczniem. 

3. O zastosowaniu kary decydują wychowawca i dyrektor szkoły. 

4. Wobec ucznia mogą być zastosowane następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy; 

2) nagana wychowawcy 

3) nagana dyrektora. 

5. Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania. 

6. Nie mogą być stosowane kary naruszające godność i nietykalność osobistą ucznia. 

7. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów oraz wystąpić  

z wnioskiem o przeniesienie go do innej szkoły, gdy ten: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi; 

2) dopuszcza się kradzieży; 
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3) wchodzi w inne kolizje z prawem; 

4) demoralizuje innych uczniów; 

5) systematycznie narusza postanowienia statutu szkoły. 

8. Uczeń szkoły może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem go do innej, tego 

samego typu szkoły, za pośrednictwem Kuratora Oświaty. 

9. Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców ucznia o zastosowaniu kary. 

§ 79. 

Tryb odwołania od kary statutowej i tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

1. Uczeń lub jego rodzic ma prawo do odwołania się od decyzji o wymierzeniu kary. 

2. Od upomnienia (nagany) wychowawcy upomniany lub jego rodzic może odwołać się do dyrektora szkoły  

w terminie 3 dni roboczych od tego upomnienia (nagany). 

3. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły. 

4. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania. 

5. Decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna. 

6. Od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic może odwołać się do rady 

pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi nagany. 

7. Rada pedagogiczna wyraża opinię w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania. 

8. Od decyzji rady pedagogicznej rodzic może się odwołać do Rzecznika Praw Ucznia. 

9. Zastrzeżenia do przyznanej nagrody mają formę wniosku złożonego na piśmie przez ucznia szkoły, jego 

rodziców (opiekunów). 

10. Wniosek należy skierować do dyrektora szkoły i należy go złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 3 dni 

roboczych od powzięcia informacji o przyznanej nagrodzie z  uzasadnieniem, dla którego jest składany; 

11. Dyrektor szkoły w terminie 5 dni roboczych jest zobowiązany odpowiedzieć wnioskodawcy pisemnie na 

złożony wniosek; wykorzystując opinię wychowawcy oddziału danej klasy, pedagoga szkolnego, nauczy-

cieli pracujących w szkole, uczniów szkoły i ich rodziców; 

12. W przypadku złożenia wniosku przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest 

powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której 

uczęszcza uczeń. 

13. Wyjaśnienie dyrektora szkoły jest ostateczne w sprawie złożonych zastrzeżeń do przyznanej nagrody; 

§ 80. 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do dyrektora szkoły. 

2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie 

do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu tych praw) w przypadku naruszenia praw ucznia, 

jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone. 

3. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia. 
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4. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w ciągu 14 dni roboczych odpowiedź pisemną 

przekazuje wnioskodawcy. 

5. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora, rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw 

Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora.  
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R O Z D Z I A Ł 8 

Postanowienia końcowe 

§ 81. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

§ 82. 

1. Zmiany w zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów dokonywane są na podstawie: 

1) rozporządzeń MEN; 

2) uchwał rady pedagogicznej. 

2. Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna po uprzednim opracowaniu ich przez zespół ds. prawa 

wewnątrzszkolnego i przedstawieniu ich na posiedzeniu rady pedagogicznej. 

3. Statut dostępny jest w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły. 


