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Statut Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej 
w Wielkiej Wsi 

 
 

 
Rozdział I 

Informacje ogólne 
 

§1 
 
1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa 
2. Typ szkoły: Szkoła Publiczna  
3. Imię szkoły: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej. 
4. Siedziba szkoły: Wielka Wieś 354 
5. Szkole Podstawowej nadał imię organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady 

pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów. 
 

§ 2 
 
1. Organem prowadzącym jest Rada Miasta i Gminy Wąchock. 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Kielcach – 

Powiatowy Oddział Zamiejscowy w Starachowicach 
2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat. 
Przystąpienie do sprawdzianu szóstoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły uprawnia  

do podjęcia dalszej nauki w gimnazjum. 
3. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od  szóstego  roku życia. 
 
 

Rozdział II 
Cele i zadania szkoły 

 
§ 3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (DZ.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz w oparciu o przepisy wydane na jej podstawie. 

2. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program 
Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb środowiska. 

3. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.  
4. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  
5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe określone w odrębnych 

przepisach prawa oświatowego.  
6. Realizuje:  
1) programy nauczania uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacji;  
2) ramowe plany nauczania;  
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3) ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

7. Organizuje proces kształcenia i wychowania młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, 
miłości ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 
otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

8. Szkoła wspomaga wysiłki uczniów dążących do zdobywania wiedzy i umiejętności  
niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia tej szkoły i możliwości, co najmniej 

kontynuowania nauki w gimnazjum. 
9. Kształcenie ogólne w szkole tworzy fundament wykształcenia - szkoła łagodnie wprowadza 

uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, 
społeczny i fizyczny. 
 

§ 4 
1. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: 

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, 
teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom 
uczniów; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 
we współczesnym świecie. 
2. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w 
szkole podstawowej należą: 

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, 
wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój 
emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki  
w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych; 

3)  myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 
empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, 
jak i w piśmie; 

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - 
komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 

6) umiejętność uczenia się, jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, 
odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 

7) umiejętność pracy zespołowej. 
3. W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające 

ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:  
1) uczciwość, 
2) wiarygodność, 
3) odpowiedzialność,  
4) wytrwałość,  
5) poczucie własnej wartości,  
6) szacunek dla innych ludzi,  
7) ciekawość poznawczą, 
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8) kreatywność,  
9) przedsiębiorczość, 
10) kulturę osobistą, 
11) gotowość do uczestnictwa w kulturze,  
12) podejmowania inicjatyw, 
13) pracy zespołowej, 
14) postawy obywatelskiej,  
15) postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 
16) postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, 
17) szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 

4. Szkoła zapewnia uczniom udział w zajęciach wychowania fizycznego.  
5. Szkoła  zapewnia dzieciom odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału  
w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.  

6. Szkoła zapewnia uczniom w wieku 5 lat oraz tym, które uzyskały odroczenie od obowiązku 
szkolnego warunki do wyrównania różnic w zakresie rozwoju funkcji w celu osiągnięcia pełnej 
gotowości szkolnej. 

7. Szkoła zapewnia umożliwienie nauki dzieciom niepełnosprawnym. 
8. Organizuje na życzenie rodziców naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych. 
9. Uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii, szkoła zapewnia w czasie trwania lekcji religii 

opiekę.  
10. Szkoła zapewnia również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. 
11. Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest także edukacja zdrowotna, której celem jest 

kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

12. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze i profilaktyczne zawarte są w Programie 
Wychowawczym oraz w Programie Profilaktycznym Szkoły i stanowią załącznik do niniejszego 
statutu. 

 
§ 5 

 
1.Szkoła udziela i organizuje uczniom szkoły, ich rodzicom / prawnym opiekunom oraz 

nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu. 
2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  

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; 
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10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielania w szkole rodzicom / prawnym opiekunom /  
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców / prawnych opiekunów /  i nauczycieli  
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla 
uczniów. 

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

5.Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
6. Pomocy psychologiczno –pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
7. 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)innymi przedszkolami, szkołami; 
5)organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 
8.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 
1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
3) dyrektora szkoły; 
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia  

z uczniem; 
5) higienistki szkolnej; 
6) poradni; 
7) pomocy nauczyciela; 
8) pracownika socjalnego; 
9) asystenta rodziny; 
10) kuratora sądowego. 
9.W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem oraz w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
4) warsztatów; 
5) porad i konsultacji. 
10.W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
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3) porad i konsultacji. 
11. Rodzicom/ prawnym opiekunom i nauczycielom psychologiczno-pedagogiczna jest 

udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
12. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają 
uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy; 

13. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, – jeżeli 
stwierdzi taką potrzebę. 

14. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną planuje on i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania 
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

15. Dyrektor szkoły ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

16. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami  
 i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią. 

17. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie  
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole. 

18. Przepisy ust. 12-17 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie  
o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie  
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym, że przy planowaniu udzielania 
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte  
w orzeczeniach lub opiniach. 

19. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 
w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,  
w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. 

20. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

21. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej ustala dyrektor biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym 
mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

22. Formy i okres udzielania uczniowi  pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia. 
23. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

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

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły 
niezwłocznie informuje pisemnie, rodziców ucznia. 
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§ 6 

 
1. Szkoła podejmuje działania na rzecz organizowania pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
2. Pomoc materialna ma charakter socjalny. 
3. W szkole organizuje się pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej  

w formie: 
1) dożywiania; 
2) rzeczowej; 
3) dofinansowania wycieczek i zielonych szkół; 
3. Pomoc socjalną, losową lub materialną organizuje dyrektor szkoły zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa przy współpracy z: 
1) Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 
2) Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii; 
3) organem prowadzącym szkołę; 
4) rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia; 
5) nauczycielami. 
4. Pomoc socjalna, losowa lub materialna może być udzielana uczniowi na podstawie wniosku: 
1) rodziców/ prawnych opiekunów/; 
2) wychowawcy klasy; 
3) pedagoga szkolnego; 
4) nauczyciela. 
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Rozdział III 
Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 
 

§ 7 
1. Szkoła realizuje swoje zadania poprzez organizację podstawowych form działalności 
dydaktyczno-wychowawczej:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 
kształcenia ogólnego;  
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,  
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 
zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  
4)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

2. Szkoła organizuje lekcje religii na życzenie rodziców.  
1) Życzenie jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponowione 

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione przez rodzica poprzez pisemne 
zgłoszenie. 

2) Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem 
dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie. 

1) Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze 
Kościoła Katolickiego i przedstawione MEN do wiadomości. Te same zasady stosuje się 
wobec podręczników do nauczania religii. 

2) Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. 
3) Ocena z religii jest wystawiona według skali ocen przyjętej w szkole. 

3. Szkoła prowadzi ponadto:  
1) organizację zajęć pozalekcyjnych: kółek zainteresowań, SKS - sekcja piłki ręcznej, 

badminton, drużyny harcerskiej, teatrzyku szkolnego „PINOKIO”, 
2) udział w organizacjach społecznych: PCK, LOP, Samorządzie Uczniowskim, 
3) organizowanie „Zielonej szkoły", 
4) organizowanie wycieczek przedmiotowych, turystyczno - krajoznawczych, 
5)  organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne i imprezy artystyczne, 
6)  organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych, 
7) udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych, 
8) udział w projektach finansowanych z EFS, 
9) współpracę z organizacjami kombatanckimi, 
10) opracowanie i realizowanie ścieżek regionalnych wychowania patriotycznego, włączonych 

w tematykę przedmiotu. 
 

§ 8 
1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do  ukończenia szkoły oraz  dalszego kształcenia 
szkoła umożliwia poprzez:  
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1) realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do możliwości 
szkoły  

2) stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania  
3) uczenie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności  
4) tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć 

szkolnych uczniów, 
5) monitorowanie realizacji podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. 

2. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze dziecka – wspierając w tym względzie 
rodziców – stosownie do jego wieku, potrzeb i warunków szkoły poprzez realizację Programu 
Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Szkoły. 
 

§ 9 
1. Realizację zadań statutowych szkoła  zapewnia uczniom poprzez możliwość korzystania z: 
1) sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem oraz dostępem do Internetu, w tym 4 sale 

wyposażone w tablice interaktywne, 
2) biblioteki, czytelni i centrum multimedialnego, 
3) pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, 
4) sali do zajęć wyrównawczych z elementami logopedii, 
5) sali do zajęć gimnastyki korekcyjnej, 
6) sali dla grup oddziału przedszkolnego, 
7) świetlicy, 
8) pokoju pedagoga, 
9) harcówki 
10) stołówki, 
11)  pomieszczenie działalności sklepiku uczniowskiego, 
12)  pomieszczenia administracyjno – gospodarcze: sekretariat, gabinet Dyrektora, księgowej, 

archiwum, sprzątaczek 
13) hali sportowej i boisk szkolnych, 
14) placu zabaw. 

2. Hala sportowa funkcjonująca przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi jest miejscem 
realizacji:. 

1) rozwijania sprawności fizycznej dla uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców gminy. 
2) w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć szkolnych w/w obiekt służy uczniom 

naszej szkoły (wychowanie fizyczne, zajęcia SKS, badminton). 
3) dodatkową funkcją hali jest odpłatny wynajem, a pozyskane środki przekazywane są na 

szkołę i gminę. 
 

§ 10 
1. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki pracy poprzez:  

1) właściwe ustalenie tygodniowego planu zajęć, 
2) dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów i rodzaju pracy, 
3) właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych. 
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§ 11 
 

1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom: 
1) nauczyciel lub prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci podczas 

zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych, 
2) odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas trwania wycieczek szkolnych 

organizowanych przez szkołę ponosi kierownik wycieczki i opiekunowie, 
3) rzetelne i odpowiedzialne pełnienie przez nauczycieli oraz Samorząd Uczniowski dyżurów 

podczas przerw i przed lekcjami, 
4) zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, 

które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów podczas 
korzystania z Internetu, 

5) systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego:  
a)organizowanie form pracy, które umożliwiają uczniom opanowanie tych przepisów  

i podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach, 
b)współdziałanie szkoły z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu 

drogowego,  
c)organizowanie spotkań z funkcjonariuszami Policji. 

 
§ 12 

 
1. Szkoła propaguje zasady promocji i ochrony zdrowia: 

1) uświadamianie uczniom zagrożeń oraz znaczenia zdrowia i dbałości o nie,  
2) obciążenie pracą domową zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
3) kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów, asertywności, odpowiedzialności, 

rzetelności i wytrwałości, 
4) kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny siebie i innych, poznawania własnych uczuć  

i opanowania emocji i komunikowania się. 
9. Ochroną zdrowia i higieny, okresowymi badaniami, kontrolami oraz przeprowadzeniem 

fluoryzacji, szczepień i dokumentacji zajmuje się lekarz i pielęgniarka szkolna z Ośrodka Zdrowia 
w Wąchocku. 
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Rozdział IV 
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 
§ 13 

 
1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 roku 

wprowadza się wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
 ( z późniejszymi zmianami: Rozporządzenie  MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. – Dz. U. nr 156 poz. 
1046, Rozporządzenie MEN z dn. 23 kwietnia 2013- Dz.U. z 30 kwietnia 2013 poz. 520). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych ( z późniejszymi zmianami). 

3. Wewnątrzszkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów. Jest jednolitym w całej szkole sposobem ustalania, analizowania  
i komunikowania ocen szkolnych uczniom i ich rodzicom. Uwzględnione procedury oceniania są 
nastawione na wspieranie rozwoju uczniów. 

4. Nauczyciel na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom. 

5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej 
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 
§ 14 

1. Ocenianiu podlegają:  
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  
2) zachowanie ucznia.  
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
3.  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:  
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;  
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania  
– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.  
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§15 
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  
o postępach w tym zakresie;  
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.  
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach  
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  
3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  
art. 12 ust. 2.  
 

§ 16 
 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  
z realizowanego przez siebie programu nauczania;  
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych.  
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o:  
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania.  
3. Rodzice/ prawni opiekunowie uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:  
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a. Kontakt bezpośredni: 
 Spotkania z rodzicami (minimum 3 w ciągu każdego roku szkolnego) 
 Rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie 
 W sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza wcześniej ustalonym 
trybem 
b. Kontakt pośredni: 
 Rozmowa telefoniczna  
 Korespondencja listowa 
 Korespondencja e-mailowa 
 Zapisy w zeszycie przedmiotowym 
 Zapisy w dzienniczku (notesie) uczniowskim 
 Zapisy w zeszycie do kontaktu z rodzicami  
4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  
5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 
kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym 
etapie edukacyjnym. 
 

§ 17 
 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 
2. Uczeń podlega klasyfikacji:  
1) śródrocznej i rocznej; 
2) końcowej. 
3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  
z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Koniec półrocza ustala 
się na koniec stycznia. Termin ten może być skrócony o 2 tygodnie ze względu na czas ferii 
zimowych.( przy terminie ferii - od 15 stycznia). Terminy i daty Rady Pedagogicznej 
Klasyfikacyjnej i terminy wystawiana ocen będą ustalane zarządzeniem Dyrektora szkoły. 
5. Rodzice / prawni opiekunowie otrzymują pisemną informację o śródrocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania. 
6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III 
szkoły podstawowej w przypadku:  
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;  
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.   

6. Na klasyfikację końcową składają się:  
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo 
najwyższej oraz   
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2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz  
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.  
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły 
7. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego 
rodziców / prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych  
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania podczas zebrania 
klasowego i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Nieobecność rodzica / prawnego 
opiekuna na zebraniu zwalnia szkołę z obowiązku przekazania informacji rodzicowi / prawnemu 
opiekunowi w obowiązującym w szkole terminie. 
8. O przewidywanej dla ucznia klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia 
i jego rodziców / prawnych opiekunów na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego 
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – 
wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz 
ocenianego ucznia. 
10. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu 
opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 
11. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku, gdy 
w szkole jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 
po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 
12. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom  
i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio 
wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 
13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  
 

§ 18 
 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  
1) bieżące;  
2) klasyfikacyjne:  
a. śródroczne i roczne, 
b. końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów. 
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę na prośbę rodzica / prawnego opiekuna. 
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom / 
prawnym opiekunom. 
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5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów dokumentacja dotycząca egzaminu 
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń,  oraz inna dokumentacja dotycząca 
oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/ prawnym opiekunom. 
6. Udostępnianie dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5 do wglądu następuje na terenie szkoły  
i w obecności nauczyciela.  
 

§ 19 
Kryteria oceny śródrocznej i rocznej za osiągnięcia edukacyjne ucznia: 
 
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 
się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się 
uczyć. Informacja ta może być przekazana w formie pisemnej w zeszycie przedmiotowym lub pod 
oceną z pracy klasowej ( sprawdzianu, testu) albo ustnej. 
2. Ocenianie w klasach I – III odbywa się na podstawie wstępnej diagnozy oceny dziecka. 
3. W klasach I–III szkoły podstawowej:  

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych występują w skali 
stopniowej, wyrażonej symbolami cyfrowymi: 6, 5, 4, 3, 2, 1.  

2) nauczyciel może stosować oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w formie opisowej z wybranych przez siebie treści programowych. 

3) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami 
opisowymi.  

4. Ocena opisowa klasyfikacyjna śródroczna i roczna w klasach I – III obejmuje opis osiągnięć 
edukacyjnych ucznia w zakresie: 

1) sprawności językowej (słuchania, mówienia, czytania pisania) 
2) umiejętności matematycznych 
3) umiejętności społeczno – przyrodniczych 
4) umiejętności artystycznych 
5) rozwoju fizycznego 

4. Ustala się dla klas I – III następujące kryteria ocen cząstkowych: 
1) celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 
a. posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu 

lekcyjnego 
b. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych na określonym poziomie nauczania 
c. potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

trudnych sytuacjach 
d. proponuje rozwiązania nietypowe 
2) bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 
a. bardzo dobrze opanował wiedzę i umiejętności programowe 
b. samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne 
c. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach 
3) dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 
a. dobrze opanował wiedzę i potrafi zastosować ją w praktyce 
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b. samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne 
c. popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić 
d. czyni postępy 
4) dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 
a. opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dostatecznym 
b. potrafi rozwiązać zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności 
c. ma braki, które nie umożliwiają mu opanowania podstawowej wiedzy i osiągania postępów 
5) dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 
a. ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności ale nie przeszkadzają mu one  
b. w możliwościach uzyskania podstawowej wiedzy 
c. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne tylko przy pomocy nauczyciela 
6) niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 
a. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 
b. nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadania nawet o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności 
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:  

1) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali: 
 

cyfrowo słownie skrót 
6 celujący cel 
5 bardzo dobry bdb 
4 dobry db 
3 dostateczny dst 
2 dopuszczający dop 
1 niedostateczny ndst 

 
2) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: 6, 5, 4, 3, 2. 
3) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1. 
4) W klasie IV można stosować ocenianie bieżące ze wszystkich obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych w formie opisowej z wybranych przez nauczyciela treści 
programowych. 
6. Ustala się dla klas IV-VI następujące kryteria stopni szkolnych: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
a. wykorzystuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych 
b. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 
c. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych z programu nauczania danej klasy 
d. samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności 
e. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie 
b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 
c. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne lub praktyczne ujęte programem nauczania 
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d. potrafi zastosować posiadana wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów  
w nowych sytuacjach 
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiedzę i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania zawarte  
w podstawie programowej 

b. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne 
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 
poziomie nie przekraczającym podstawy programowej 

b. rozwiązuje (wykonuje) typowa zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
trudności 
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a. ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej  
w zakresie zadań, treści lub osiągnięć, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki 

b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 
trudności oraz przy pomocy nauczyciela 
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w 
wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy na zajęciach 
edukacyjnych 

b. nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 
stopniu trudności ani przy pomocy nauczyciela. 

7. Ocenę śródroczną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na trzy dni przed terminem 
klasyfikacji śródrocznej (rocznej). 

8. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku. 
9. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim otrzymuje 
z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po 
ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 
najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 
albo „nieklasyfikowana”. 
 

§ 20 
 

W szkole określa się następujące zasady dokonywania oceniania wiedzy i umiejętności uczniów 
oraz warunki poprawiania ocen: 

1. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie, zgodnie z przyjętym 
przez nauczyciela harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. 

2. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 
1) Prace klasowe 
2) Sprawdziany (kartkówki) 
3) Odpowiedzi ustne 
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4) Zeszyty ćwiczeń 
5) Prace długoterminowe 
6) Inne formy aktywności, np. udział w konkursach przedmiotowych, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych, aktywny udział w pracach kół zainteresowań 
7) Obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupie 

3. W klasach I – III częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel dostosowując ich 
poziom i liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów. 

4. W klasach I – III sprawdziany pisemne są zapowiadane przynajmniej z 1 dniowym 
wyprzedzeniem. 

5. Poprawianie sprawdzianu pisemnego w klasach I – III polega na podkreśleniu błędów 
czerwonym kolorem i zakończone jest stopniem szkolnym oraz komentarzem słownym 
nauczyciela. 

6. W klasach IV – VI liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego Programu 
nauczania oraz liczby godzin w danej klasie; jest modyfikowana co okres. 

7. Ocenianie wszystkich form aktywności oraz ich częstotliwość w okresie szczegółowo 
określają przedmiotowe systemy oceniania. 

8. Ocenianie uczniów powinno być systematyczne, obejmować różne formy. W ciągu każdego 
półrocza uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących: 

1) 3 w przypadku 1 godziny zajęć w tygodniu 
2) 4 w przypadku 2 godzin zajęć w tygodniu 
3) 5 w przypadku 3 godzin zajęć w tygodniu 
4) 6 w przypadku 4 godzin zajęć w tygodniu 
5) 7 w przypadku 5 godzin zajęć w tygodniu 

9. Przedmiotowy System Oceniania opracowują nauczyciele uczący tego samego lub 
spokrewnionych przedmiotów. 

10. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje: 
1) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 
2) Zestaw narzędzi oceniania 
3) Kryteria na poszczególne oceny 
4) Regulamin oceniania 
5) Wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
11. W Przedmiotowych Systemach Oceniania zawarte są wszystkie inne nieujęte w niniejszym 

dokumencie zasady oceniania. 
12. Przedmiotowe Systemy Oceniania stanowią załącznik do Statutu 
13. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenianie odbywa się  

z poszanowaniem godności i praw obu stron – oceniającego i ocenianego. 
14. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 
15. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest 

zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 
16. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić pracę klasową w ciągu 2 tygodni. 
17. Krótkie sprawdziany i kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane. 

Zazwyczaj obejmują one 2 – 3 ostatnie lekcje czyli sprawdzają przygotowanie ucznia do zajęć. 
18. Nauczyciel sprawdza kartkówkę w ciągu tygodnia. 
19. Uczeń może poprawić pracę klasową w ciągu tygodnia po podaniu przez nauczyciela jej 

wyników. 
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20. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie musi ją napisać w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. 

21. Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niedostateczną i dopuszczającą uczeń może 
poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji  
o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej.  

22. Stopień uzyskany z poprawionej pracy klasowej nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego 
obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu. 

23. Nauczyciel może ustalić inną formę sprawdzenia postępów ucznia, który nie napisał  
w terminie pracy klasowej, np. może odpytać ucznia z przewidzianego sprawdzianem zakresu 
wiedzy i umiejętności. 

24. Punkty uzyskane z prac klasowych, z wyjątkiem wypracowań z języka polskiego, 
przeliczane są na stopnie wg następującej skali: 
 

Procent uzyskanych punktów stopień 
0% - 30% niedostateczny 
31% - 50% dopuszczający 
51% - 74% dostateczny 
75% - 94% dobry 
95% - 100%  bardzo dobry 
Zadania dodatkowe na poziomie rozszerzonym celujący 

 
25. Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej, z wyjątkiem wypracowań z języka polskiego, ma 

obowiązek podać punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę 
punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny. Każdy sprawdzian może zawierać zadania 
(polecenia) na poziomie rozszerzonym oceniane na stopień celujący. 

26. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeżeli stwierdzi na podstawie 
zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy 
klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. 

27. Za kartkówki i prace domowe nie przewiduje się oceny celującej. 
28. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany 

przez tydzień ( nie dotyczy prac klasowych). 
29. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nie przygotowania się do 

lekcji poza zajęciami z historii, plastyki, muzyki i techniki. Przez nieprzygotowanie się do lekcji 
rozumiemy: brak zeszytu, brak pomocy, przyborów i materiałów dydaktycznych potrzebnych do 
lekcji, brak stroju sportowego. 

30. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie 
ocenę niedostateczną. 

31. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą 
ocenę nie niższą niż dobrą. 

32. Na koniec okresu nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 
33. Oceny bieżące (cząstkowe) wyraża się cyframi, dopuszcza się stosowanie „plusów”  

i „minusów”, przy czym nie powinno się używać plusów i minusów w stosunku do oceny celującej 
i niedostatecznej. Plusów i minusów nie stosuje się w klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

34. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za wymaganą ilość zgromadzonych plusów, 
określoną szczegółowo w przedmiotowych systemach oceniania, uczeń otrzymuje ocenę bardzo 
dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 
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prawidłowych odpowiedzi, podejmowanie i rozwiązywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, 
aktywną pracę w grupach. 

35. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 
36. Każdy aspekt i faza oceniania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych i otwarte na 

proces badania i weryfikowania. 
37. Nauczyciel ma obowiązek uwzględniania podczas oceniania różnych okoliczności 

związanych z problemami życiowymi uczniów, a mających wpływ na brak wywiązania się przez 
nich ze zobowiązań edukacyjnych. 

38. Ocenianie odbywa się również za pomocą kart obserwacji ucznia prowadzonych przez 
nauczyciela i z pomocą kart samooceny prowadzonych przez ucznia. 

39. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji poświęconej 
omówieniu wyników. Na prośbę rodziców/ prawnych opiekunów ucznia, pracę pisemna udostępnia 
nauczyciel w czasie indywidualnego spotkania zorganizowanego w szkole. 

40. Na prośbę ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę 
powinien ją uzasadnić. 

41. Pisemne prace kontrolne powinny być gromadzone i przechowywane przez okres jednego 
roku szkolnego, od ukończeniu przez ucznia szkoły.  

42. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz 
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

43. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

44. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

45.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 
rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

46. Nauczyciel bez wiedzy uczniów i ich rodziców / prawnych opiekunów nie może zmienić 
zasad oceniania oraz zasad programowych ustalonych na początku roku szkolnego. 
 

§ 21 
 

Ocenianie zachowania 
 

1. Podstawę oceny stanowi przestrzeganie statutu szkoły w punkcie dotyczącym praw  
i obowiązków ucznia. Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku 
szkolnym oraz respektowanie ogólnie przyjętych norm społecznych i wzorców etycznych, a w 
szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
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5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali, zgodnie z ust. 3  
z zastrzeżeniem ust. 6. 

3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według 
następującej skali: 
 

Zachowanie  skrót 
wzorowe wz 
bardzo dobre bdb 
dobre db 
poprawne pop  
nieodpowiednie  ndp 
naganne ng 

 
z zastrzeżeniem ust. 5 i z następującymi uzasadnienia uwzględniającymi kategorie zawarte w ust. 1: 
 

1) Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który: 
a. W stosunku do możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga maksymalne wyniki 

w nauce 
b. Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień 
c. Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków i sam chętni podejmuje zadania 

wykazując inicjatywę i pomysłowość 
d. Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o swoje zdrowie i zdrowie kolegów, 

prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia i swoim zachowaniem nie stwarza zagrożeń 
e. Zawsze prezentuje wysoką kulturę osobistą, a jego postawa nacechowana jest życzliwością 

w stosunku do otoczenia, okazuje szacunek osobom dorosłym, rówieśnikom 
f. Wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą 

własną i innych, chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i w innych sprawach 
życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią, 
zawsze stosuje właściwe słownictwo, dba o poprawność języka 

g. Zawsze dba o swój wygląd, zawsze jest czysty i stosownie ubrany do okoliczności, zmienia 
obuwie 

h. Zawsze postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły, 
godnie reprezentuje szkołę na polu naukowym, artystycznym, sportowym lub w innych 
okolicznościach 

 
2) Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który: 
a. W stosunku do możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga maksymalne wyniki 

w nauce 
b. Przestrzega regulaminu zachowania się na lekcjach i przerwach 
c. Ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, nie spóźnia się na zajęcia 
d. Rzetelnie wykonuje powierzone mu prace i zadania 
e. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia, stara się 

swoim zachowaniem nie stwarzać zagrożeń 
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f. Jest kulturalny, koleżeński, grzeczny, uprzejmy, okazuje szacunek osobom dorosłym, 
rówieśnikom 

g. Jest uczciwy, reaguje na dostrzeżone przejawy zła 
h. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły 
i. Stara się reprezentować szkołę w stosownych okolicznościach 
j. Dba o swój wygląd, stara się ubierać stosownie do okoliczności, zmienia ubranie 
k. Dba o poprawność języka, stara się stosować właściwe słownictwo w kontaktach  

z rówieśnikami 
 

3) Ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do ustalenia innych ocen zachowania, 
otrzymuje uczeń, który: 

a. W stosunku do możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga maksymalne wyniki 
w nauce 

b. Zwykle wykonuje powierzone mu zadania i prace, lecz nie zawsze wykazuje własną 
inicjatywę 

c. Aktywnie uczestniczy w wybranych imprezach klasowych i szkolnych 
d. Spełnia pozostałe wymagania zawarte w charakterystyce oceny bardzo dobrej 

 
4) Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który: 
a. W stosunku do możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga maksymalne wyniki 

w nauce 
b. Może mieć nie więcej niż 5 spóźnień w semestrze, zdarzyły się nieusprawiedliwione 

pojedyncze godziny 
c. Czasem stara się wykonywać powierzone mu prace i zadania 
d. Zdarzyło się ( 1 – 2 raz), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub 

innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę 
e. Sporadycznie nie panuje nad emocjami 
f. Czasem zachowuje się nieuczciwie, nie zawsze reaguje na ewidentne przejawy zła, nie 

zawsze wykazuj dostateczny szacunek dla pracy własnej lub cudzej 
g. Nie uchyla się od pracy na rzecz zespołu 
h. Kultura zachowania nie budzi większych zastrzeżeń, dopuszczalne są sporadyczne uwagi 

negatywne (maksymalnie 3 ) 
i. Uczniowi trzeba przypominać o zmianie obuwia oraz o noszeniu odpowiedniego dla szkoły 

stroju (uwzględniając różne okoliczności) 
j. Sporadycznie reprezentuje szkołę w różnych zawodach i konkursach 
k. Nie ulega nałogom 

 
5) Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który: 
a. Osiąga niskie wyniki w nauce wynikające z niewłaściwego stosunku do obowiązków 

szkolnych 
b. Ma 11 – 18 godzin nieusprawiedliwionych oraz 6 – 10 spóźnień, wagaruje, opuszcza 

pojedyncze lekcje 
c. Nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków 
d. Uczniowi często trzeba zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować lub 

powoduje zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, rzadko reaguje na zwracane mu 
uwagi 
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e. Kultura zachowania budzi zastrzeżenia. Mimo stosowania różnych środków zaradczych nie 
wykazuje poprawy., jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny 

f. Ulega nałogom 
g. Jest zwykle niestosownie ubrany podczas różnych szkolnych uroczystości, nie zmienia 

obuwia, sporadycznie reaguje na zwracane mu uwagi, nie dba o tradycje szkoły 
h. Nie uczestniczy lub sporadycznie uczestniczy w imprezach i uroczystościach klasowych  

i szkolnych 
 

6) Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który: 
a. Osiąga bardzo niskie wyniki w nauce 
b. Wagaruje, ma więcej niż 18 godzin nieusprawiedliwionych i więcej niż 10 spóźnień, 

dokonuje ucieczek z pojedynczych godzin lekcyjnych 
c. Nie wykonuje powierzonych mu prac i zdań 
d. Zachowanie ucznia często stwarza zagrożenie dla siebie i innych. Nie zmienia swojej 

postawy mimo zwracanych mu uwag 
e. Jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny 
f. Postępuje sprzecznie z zasadami uczciwości, jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje 

godności własnej i innych ludzi 
g. Odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu, niszczy 

mienie szkolne 
h. Nie zmienia obuwia, nie reaguje na zwracane mu uwagi 
i. Ulega nałogom i złym wpływom środowiska, które przenosi na grunt szkolny 
j. Nie jest zainteresowany reprezentowaniem szkoły w różnych zawodach i konkursach, nie 

dba o tradycje szkoły 
k. Nie uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych 

 
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 

5. Zachowania szczególnie patologiczne typu: alkohol, papierosy, narkotyki, kradzież oraz 
zachowania agresywne zagrażające zdrowiu i życiu powodują, że przy formułowaniu oceny 
zachowania mogą być pominięte przedstawione powyżej kryteria odnoszące się do ocen w zakresie: 
wzorowe, bardzo dobre, dobre i poprawne. 

6. Ustala się tryb i zasady ustalania oceny zachowania: 
1) W ramach samooceny uczeń ma prawo zaproponować swoją ocenę zachowania  

z uzasadnieniem 
2) Uczniowie danej klasy i Samorząd Uczniowski mają prawo zgłaszać swoje opinie do 

wychowawcy klasy 
3) Nauczyciela mają prawo do wnoszenia swoich uwag i wniosków do wychowawcy klasy 
4) Propozycje oceny zachowania podaje wychowawca jawnie w obecności uczniów danej klasy 

na tydzień przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej 
7. W klasach I –III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą zespól i wspólnie ustalają zasady 
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formułowania ocen opisowych z zachowania oraz informują o nich uczniów i rodziców na początku 
roku szkolnego. 

 
§ 22 

 
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła,  
w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. Nauczyciel przedmiotu (przedmiotów), z którego  (z których) poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 
zobowiązany jest w porozumieniu z pedagogiem szkolnym opracować szczegółowy plan działań 
naprawczych. 

3. Efekty realizacji planu naprawczego nauczyciel przedstawia stronom zainteresowanym. 
4. Uczeń ma prawo do indywidualnego toku nauki. Zasady i tryb udzielania zezwoleń oraz 

sposób organizacji indywidualnego programu lub toku nauki regulują odrębne przepisy. 
5. Uczeń może otrzymać promocję (ukończyć szkołę) z wyróżnieniem. 
6. Rada Rodziców może ustanowić nagrody dla uczniów wyróżniających się szczególnymi 

osiągnięciami w określonej dziedzinie oraz określić warunki ich przyznawania. 
7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 
4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję 
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na religię do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę 
klasyfikacyjną uzyskaną z tych zajęć. 

9. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 
najmniej 4,75. 

10. Uczniowi, który uczęszczał na religię do średniej ocen wlicza się także końcową ocenę 
klasyfikacyjną uzyskaną z tych zajęć. 

11. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kończy szkołę 
podstawową  z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

 
§ 23 

 
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 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) Realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki 
2) Spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 
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5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia o którym mowa w ust.4 pkt. 1 nie 
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne 
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2. zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 
oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 8. 
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
9. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczyciele 

(nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) w terminie uzgodnionym z uczniem i jego 
rodzicami/prawnymi opiekunami. 

10. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przeprowadza komisja, w której 
skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 
 W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze stanowisko, – jako 
przewodniczący komisji 

2) Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  
w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

§ 24 
 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 13. 

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 
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Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż 2 
dni po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, Termin sprawdzianu dyrektor szkoły uzgadnia  
z uczniem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami 

6. W skład komisji wchodzą: 
1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, – jako przewodniczący 

komisji; 
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, – jako przewodniczący 

komisji; 
b. wychowawca klasy; 
c. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 
d. pedagog; 
e. przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
f. przedstawiciel rady rodziców. 

7. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów.  
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający  
w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania sprawdzające; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 
10. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 6 pkt 2 sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 
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1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
2) termin posiedzenia komisji; 
3) imię i nazwisko ucznia; 
4) wynik głosowania; 
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

11. Protokoły, o których mowa w ust. 8 i 10, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 
12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 
komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

13. Począwszy od klasy IV. uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

14. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji. 
15. Skład komisji jest taki jak przy egzaminie sprawdzającym. Z przeprowadzonego egzaminu 

poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu poprawkowego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

17. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę  
z zastrzeżeniem ust. 12 

18. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może raz w ciągu danego 
etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 
edukacyjnych. 

19. Uczeń promowany z jedną oceną niedostateczną ma obowiązek uzupełnienia braków  
w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela. 

20. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić  
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 
opinii wychowawcy oddziału. 

21. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić 
o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również  
w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym 
roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

22. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, pozytywne oceny klasyfikacyjne. 
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23. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 
egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do 
wglądu uczniowi lub jego rodzicom zgodnie z § 18 ust. 6. 

 
§ 25 

 
SPRAWDZIAN PRZEPROWADZONY W OSTATNIM ROKU NAUKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 
1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania 

ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem” 

2. Sprawdzian w szkołach dla dzieci przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną". 

3. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej.  
4. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:  

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, 
 w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w 
kontekście historycznym lub przyrodniczym;  
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.   

5. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 
1) część pierwsza – 80 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania sprawdzianu może 
być przedłużony – nie więcej niż do 120 minut 
2) część druga – 45 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania sprawdzianu może być 
przedłużony – nie więcej niż do 70 minut. 

6. Informator zawierający w szczególności opis zakresu sprawdzianu oraz kryteriów oceniania 
i form przeprowadzania sprawdzianu, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż 
do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.   

7. Informator jest ogłaszany również w językach mniejszości narodowych nauczanych  
w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych.  

8. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 
sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
 i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej; 

9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

10. Opinia, o której mowa w ust. 8 i 9, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, 
w którym jest przeprowadzany sprawdzian w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - 
nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.   

11. W terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 
sprawdzian, rodzice /prawni opiekunowi/ ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły opinię, o której 
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mowa wyżej, wraz z wnioskiem o potrzebę dostosowania warunków sprawdzianu do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, 

12. W terminie do 20 października dyrektor szkoły informuje pisemnie rodzica/prawnego 
opiekuna ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu do jego 
dysfunkcji.  

13. W terminie do 31 października rodzice/prawni opiekunowie/ dostarczają do dyrektora 
szkoły oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z proponowanych dostosowań. 

14. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 
wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze 
względu na ich stan zdrowia. 

15. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania 
warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa 
w ust. 5 i 6, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie 
później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian 

16. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb   uczniów,  
o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada   przewodniczący   szkolnego   zespołu egzaminacyjnego.  

17. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przy 
stępują do sprawdzianu.  

18. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku 
przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie 
zaopiniowany przez dyrektora szkoły 

19. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych  
o zasięgu wojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu 
jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie 
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 
przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

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

21. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

22. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed 
terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

23. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu 
choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji 
okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. 

24. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć 
szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu organizowane przez komisję okręgową. 

25. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkole w szczególności: 
1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; listę uczniów przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okrę-
gowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 
listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian; 

2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie  
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 
miesiąc przed terminem sprawdzianu; 

4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące 
przebieg sprawdzianu, oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów; 

5) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu — przed rozpoczęciem 
sprawdzianu; 

6) nadzoruje przebieg sprawdzianu; 
7) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w ust. 5 i 6 
8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, 

oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji 
okręgowej; 

9) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów  
i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej; 

10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania 
 i przebiegu sprawdzianu. 

26. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłki 
zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do 
przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy 
zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia 
sprawdzianu. 

27. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 23, zostały naruszone lub 
nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

28.  W przypadku, gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu  
w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie 
samodzielnej pracy uczniów. 

29. W skład zespołu nadzorującego wchodzące najmniej 3 osoby, w tym: 
1) przewodniczący; 
2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole 

lub w placówce 
30. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności 

odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali. 
31. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu 

nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 
32. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu 

nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 
33. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały 
niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone. 

34. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 
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35. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz 
przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących ze-
stawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie 
uczniów w poszczególnych salach. 

36. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, 
polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne. 

37. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub  
karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań z nową kartą odpowiedzi. 

38. Informację o wymianie zestawu zadań z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu 
nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki  
w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. 

39. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się kod 
ucznia nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart 
odpowiedzi. 

40. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są 
ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. 

41. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

42. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 
przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

43. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na 
opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia  
z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

44. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu 
nadzorującego. 

45. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 
zadań ani ich nie komentuje. 

46. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 
zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę 
pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian 
tego ucznia i unieważnia Jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu 
ucznia zamieszcza się w protokole. 

47.  W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 
zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, 
unieważnia sprawdzian tego ucznia. 

48. W przypadkach, o których mowa w ust. 46 i 47, uczeń przystępuje ponownie do 
sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 
sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

49.  Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu: 
1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub 
2) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia  
i unieważnia jego sprawdzian. 
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50. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej,  
w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia. 

51.  W przypadkach, o których mowa w ust. 47 i 48, w zaświadczeniu o szczegółowych 
wynikach odpowiednio sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie 
wyników uzyskanych ze sprawdzianu, wpisuje się „0”. 

52.  Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, 
powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

53. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, 
powołani przez dyrektora komisji okręgowej. 

54.  Egzaminatorzy, o których mowa w ust.52, tworzą zespół egzaminatorów w zakresie 
sprawdzianu. 

55. Dyrektor komisji okręgowej spośród członków zespołu egzaminatorów, o którym mowa  
w ust. 53, wyznacza przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący zespołu egzaminatorów 
uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez komisję okręgową przed sprawdzaniem prac 
uczniów, kieruje pracą zespołu egzaminatorów, a w szczególności odpowiada za przygotowanie 
 i przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów oraz organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów. 

56. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych 
przez egzaminatorów. 

57. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 
58. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu  

w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym 
terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego 
roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

59. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji 
okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 
przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 
(prawnymi opiekunami) ucznia. 

60. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca 
ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu  
i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

61. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnoto-
wuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

62. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla 
każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 
zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w ust. 57 
 i 58 — do dnia 31 sierpnia danego roku. 

63. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom). 

64. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu spraw-
dzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz 
przewodniczący zespołów nadzorujących. 

65. Protokół, o którym mowa wyżej, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. 
66. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy. 
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67.  Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych 
przepisach. 

  
§ 26 

 
1. Wszelkie sprawy sporne z uczniami, ich rodzicami / prawnymi opiekunami, nauczycielami 

dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów rozpatruje dyrektor szkoły zgodnie z 
zasadami i przepisami prawa oświatowego zawartymi w Rozporządzeniu MENIS z dnia 7 września 
2004 roku, z późniejszymi zmianami. 
 

Rozdział V 
 

Organizacja współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi 
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 

  
§ 27 

 
1. Szkoła uwzględniając cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy szkoły i program profilaktyki jest pośrednikiem w udzielaniu i organizacji 
uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Szkoła współpracuje i korzysta z pomocy poradni PP w zakresie: 
1) pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci; 
2) podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, w tym 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z grup ryzyka oraz ich rodzicom; 
3) rozpoznawania u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej; 
4) opracowywania i realizowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; 
5) udzielania i organizowania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
6) wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; 
7) wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, w tym udzielania nauczycielom 

pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych; 
8) prowadzenia edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci, rodziców  

i nauczycieli. 
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Rozdział VI 
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki 
 

§ 28 
 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
2. Rodzice mają prawo do: 
1) zaznajomienia się z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianu, 
2) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce, 
3) uzyskania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 
4) występowania z wnioskiem o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku, 
5) uczestniczenia w zespołach organizujących i udzielających pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną swojemu dziecku. 
3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych, 
4) Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek pisemnego usprawiedliwienia 

nieobecności dziecka w szkole w ciągu 7 dni od chwili przyjścia dziecka do szkoły. 
4. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki przez: 
1) udzielanie informacji na temat postępów i zachowania uczniów: 
a. w kontakcie bezpośrednim: 

 spotkania z rodzicami (minimum 3 w ciągu każdego roku szkolnego), 

 rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie, 

 w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza ustalonym 
trybem. 

b. w kontakcie pośrednim: 

 rozmowa telefoniczna, 

 korespondencja listowa, 

 korespondencja e-mailowa 

 zapisy w zeszycie przedmiotowym, 

 zapisy w dzienniczku (notesie) uczniowskim 

 zapisy w zeszycie do kontaktu z rodzicami. 
2) współudział rodziców w bieżącym i perspektywicznym planowaniu prac szkoły, 
3) udzielanie pomocy szkole przez rodziców w zakresie doskonalenia organizacji  

i warunków pracy szkoły, 
4) współpracę ze środowiskiem lokalnym, 
5) uczestniczenie rodziców w planowaniu wydatków szkoły, 
6) wspólne rozwiązywanie spraw wynikających na forum szkoły, 
7) współorganizowanie czasu wolnego uczniów, spotkań, zabaw, wycieczek, imprez 

sportowych i innych, 
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8) udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych, 
9) organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców. 
 

 
Rozdział VII 

Organy Szkoły 
 

§ 29 
 
1. Organami Szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Samorząd Uczniowski, 
4) Rada Rodziców. 

 
§ 30 

 
Kompetencje organów szkoły 

Dyrektor szkoły: 
1.Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor 
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
poprzez aktywne działania prozdrowotne.  

2.Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:  
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej 

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów 
4)  i wychowanków; 
5)  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 
6) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę;  
8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 
9) organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
10) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 
2.Dyrektor szkoły ponadto: 

1)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę 
rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;  

2) zapoznaje radę pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, omawia tryb 
oraz formę realizacji,  

3) dba o autorytety rady pedagogicznej oraz godność nauczycieli, tworzy atmosferę życzliwości, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=2#P2A6
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4) udziela radzie pedagogicznej wyjaśnień w rozpatrywanych przez nią sprawach i przedstawia 
swoje stanowisko, 

5) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na 
zebraniu rady pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, 

6) przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego do dnia 31 sierpnia każdego roku, 

7) wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa  
i zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę i organ prowadzący nadzór pedagogiczny, 

8) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania 
przedszkolnego poza szkołą, 

9) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku odbycia przygotowania 
przedszkolnego; 

10) dopuszcza program wychowania przedszkolnego i programy nauczania do użytku w szkole, 
na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Dopuszczone 
do użytku w szkole program wychowania przedszkolnego i programy nauczania stanowią 
odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów 
nauczania. 

11) zatwierdza do dnia 15 września szkolny zestaw programów nauczania, 
12) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, oraz w przypadku braku porozumienia 

w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów 
edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców: 

a. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach 
danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

b. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym 
13) składa  do organów  prowadzących informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji na 

zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych dla 
uczniów szkoły podstawowej, 

14) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 
edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. 

15) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 
terenie szkoły, 

16) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku 
szkolnym po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, i Samorządu 
Uczniowskiego, 

17) przydziela godziny wynikające z przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta 
Nauczyciela do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozlicza te godziny, 

18) zasięga opinii Rady Rodziców w sprawie projektu planu finansowego; 
3. D

yrektor w szczególności decyduje w sprawach:  
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;  
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły;  
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców  w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
szkoły. 
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4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 
rodzicami i samorządem uczniowskim. 

 
§ 31 

Rada Pedagogiczna: 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  
2.  W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  
w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.  
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  
w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 
organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  
z inicjatywy dyrektora szkoły, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 
członków rady pedagogicznej.  
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem 
rady.  
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 
4) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia Statutu Szkoły; 
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  
6) podejmowanie uchwał o zwrócenie się do Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia 

do innej szkoły;  
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.  
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  
2) projekt planu finansowego szkoły;  
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych; 

5) opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora w przypadku powierzenia lub przedłużenia 
funkcji przez organ prowadzący szkołę. 

6) przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania 
przedszkolnego lub programy nauczania; 

7) przedstawioną przez zespół nauczycieli propozycję podręczników lub materiałów 
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych; 
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8) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym. 
8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 
9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.  

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co 
najmniej połowy jej członków. 

11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 
protokołowane. 

12. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane, do nieujawniania spraw 
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki 
 

§ 32 
 
Samorząd Uczniowski: 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, aż do chwili ich rozdzielenia się. 
2. Zasady wybierania działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów  

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
4. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności tych, które dotyczą realizacji 
podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, 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 wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, ale w porozumieniu z Dyrektorem, 
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
 

§ 33 
 

Rada Rodziców: 
1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
2. Rada rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkoły. 

3. Rada Rodziców uczestniczy: 
1)  w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły, 
2)  pomaga w doskonaleniu organizacji warunków pracy szkoły, 
3)  współuczestniczy w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań 

opiekuńczych szkoły, 
4)  organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie  

i środowisku lokalnym, 
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5)  opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 
statutem szkoły. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
a. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 
b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2) opiniowanie projektu i planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 
3) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela 
4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły. 
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 
rodziców określa regulamin. 

 
§ 34 

 
Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

 
1. Organy szkoły współdziałają ze sobą przy rozwiązywaniu różnych problemów oraz przy 

podejmowaniu decyzji związanych z funkcjonowaniem szkoły; w szczególności organy te 
wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności. 

2. Zasady współdziałania Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną i samorządem szkolnym 
szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi: 

1) rada rodziców jest reprezentantem rodziców uczniów szkoły, przyjmuje ich wnioski w 
sprawach dotyczących ich dzieci oraz w sprawach szkoły, a także współpracuje z innymi organami 
szkoły w celu uzyskiwania jak najlepszych warunków nauki i efektów jego pracy,  
w szczególności: 

a) wspiera nauczycieli i wychowawców poprzez pomoc w organizowaniu imprez 
szkolnych,  

b) jest ważnym ciałem opiniodawczym dla nauczycieli, wychowawców i organów szkoły, 
c) może zapraszać na swoje zebrania dyrektora i inne organy szkoły w celu wymiany 

informacji oraz dyskusji na tematy dotyczące uczniów i szkoły, 
d) może organizować swoje posiedzenia w budynku szkoły po uprzednim powiadomieniu 

dyrektora, 
2) Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, reprezentuje interesy Rady 

Pedagogicznej na zewnątrz oraz dba o jej autorytet i bezpośrednio współpracuje z innymi organami 
szkoły, a w szczególności: 

a) przyjmuje wnioski i  skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 
pochodzące od innych organów szkoły, 

b) bada zasadność wniosków i skarg w świetle obowiązujących przepisów prawa  
i postanowień zawartych w statucie szkoły, kierując się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, 

c) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy organami szkoły oraz 
pomiędzy nauczycielami i nauczycielem a rodzicem, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-09-2011&qplikid=1#P1A6
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d) na zaproszenie organów szkoły uczestniczy w ich posiedzeniach, 
e) może wnioskować do organów szkoły o zwołanie posiedzenia w ważnej sprawie 

dotyczącej szkoły, 
f) występuje z wnioskami dotyczącymi pracy szkoły, 
g) służy radą organom szkoły, 
3) Samorząd uczniowski jest uczniowskim organem kolegialnym i reprezentuje interesy 

uczniów w następujący sposób: 
a) samorząd uczniowski może zapraszać na swoje posiedzenia nauczycieli i przedstawicieli 

innych organów szkoły, 
b) może występować z wnioskami do innych organów szkoły,  
c) przyjmuje uwagi i wnioski uczniowskie w stosunku do pracownika szkoły skierowane 

za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,  
d) przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem-opiekunem 

przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu 
rozstrzyga sporne kwestie, 

e) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, który podejmuje decyzje, 
f) sprawy sporne pomiędzy uczniami rozstrzyga wychowawca klasy, a w szczególnych 

przypadkach nauczyciel prowadzący zajęcia lub pedagog szkolny. 
3. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej i wśród innych 

organów szkoły, z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego po wysłuchaniu wszystkich 
zainteresowanych. 

4. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych 
organów narusza prawo, interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków. 

5. Od decyzji dyrektora można odwołać się do organu prowadzącego i organu nadzorującego 
w sprawach podlegających ich kompetencji. 

 
 

Rozdział VIII 
Organizacja szkoły 

 
§ 35 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych przedmiotów, 
określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem 
dopuszczonym przez dyrektora do użytku szkolnego. 

2. Kształcenie w szkole odbywa się w cyklu sześcioletnim. 
3. W szkole zorganizowane są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania 

przedszkolnego.  
4. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym klasy „0” nie może przekraczać 25 osób. 

Podziału dokonuje się w sytuacji  jeżeli oddział będzie liczył co najmniej od 15 do 20 uczniów  
w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. 

5. Oddział szkolny można dzielić na grupy języków obcych i informatyki w przypadku, gdy 
oddział liczy powyżej 24 uczniów. 

6. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 
12 do 26 uczniów. 
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7. Przeciętna liczba uczniów w oddziale szkolnym wynosi od 25 do 36 uczniów, nie tworzy się 
nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów z tych oddziałów byłaby niższa niż 
18.  

8. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 
uczniów.  

1) W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego  
w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona 
ponad liczbę określoną w ust. 8.  

2) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1, zwiększając 
liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 8 na wniosek rady oddziałowej rodziców 
oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

3) Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej 
niż o 2 uczniów. 

4) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie 
z ust. 8 pkt. 2 i 3 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

5) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 8 pkt. 2 i 3, może 
funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

9.  Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 
wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 
25. 

§ 36 
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

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

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 3. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I — III ustala nauczyciel 
prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1. 

4. Zajęcia w klasach I-VI rozpoczynają się o godzinie 8:00. 
5. Zajęcia w oddziale przedszkolnym trwają 60 minut. 
6. Zajęcia w oddziale przedszkolnym szkoły rozpoczynają się o godzinie 7:45. 
7. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, 

a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut; 
8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie 

krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych 
zajęć. 

§ 37 
 
Zasady przyjmowania uczniów do szkoły: 
1. Do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie z obwodu, 

którzy w roku kalendarzowym, w którym przypada rozpoczęcie zajęć ukończyli lub ukończą 5 lat. 
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak 
niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek 
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szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 
którym dziecko kończy 8 lat. 

3. Do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej mogą być również zapisane osoby spoza 
obwodu, spełniające wymogi wiekowe, jeśli pozwala na to ilość miejsc w oddziale. 

4. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia 
rodziców  uczniów zamieszkałych w tym obwodzie, którzy z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym ukończyli bądź ukończą 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego. 

5. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 
danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia 
nauki szkolnej. 

6. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 
szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zatrudniającej pracowników posiadających 
kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z obowiązku 
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

7. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do 
klasy pierwszej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

8. Uczniowie powracający z pobytu za granicą przyjmowani są do szkoły wg odrębnych 
przepisów. 

 
§ 38 

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

rodziców szkoła organizuje świetlicę. 
2. W świetlicy szkolnej pracuje nauczyciel w wymiarze ½ etatu, w dogodnych godzinach 

zapewniających uczniom pełną opiekę. 
3. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.  
4. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci  

i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

5. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 
1) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie 

do samodzielnego myślenia. 
2) Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu 

i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 
3) Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, 

uzdolnień. 
4) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz 

kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego. 
5) Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia. 
6) Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności. 
7) Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym 

szkoły. 
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6. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin pracy świetlicy. 
 

§ 39 
 

1. W szkole zorganizowana jest stołówka.  
2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły         
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 
5. Organ prowadzący szkołę może upoważnić dyrektora szkoły do udzielania zwolnień. 

 
§ 40 

 
1. Szkoła posiada bibliotekę i czytelnię, Centrum Multimedialne służące do realizacji potrzeb  

i zainteresowań uczniów, zasad dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu 
pracy nauczyciela. 

2. Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci szkoły oraz inni 
pracownicy szkoły. 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 
3) godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu, 
4) tryb oraz warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece określa regulamin 

biblioteki. 
4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 
1) udostępnienie zbiorów, 
2) rozmowy z czytelnikami o książkach, 
3) udostępnienie nauczycielom, organizacjom młodzieżowym potrzebnych im materiałów, 
   poradnictwo w wyborach czytelniczych, 
4) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analizy planu 

czytelnictwa w szkole na posiedzeniach Rad Pedagogicznych, 
5) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki. 
5. Praca organizacyjna biblioteki obejmuje: 
1) gromadzenie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami w bibliotece, 
2) selekcję zbiorów, 
3) wydzielenie księgozbioru podręcznego, 
4) prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego, 
      5) udostępnianie  podręczników, materiałów  edukacyjnych  i ćwiczeniowych.  
6. Centrum Multimedialne obejmuje: 
1) umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, 
2) dostęp do Internetu, 
3) udostępnieniu zbiorów multimedialnych. 
7. Biblioteka szkolna pracuje w wymiarze ½ etatu, godziny rozbite na zajęcia w Centrum 

Multimedialnym i wypożyczanie książek. 
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8. Sposób funkcjonowania biblioteki szkolnej określa Regulamin 
 

§ 41 
 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu 
nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania — do dnia 30 
kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 
maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w 
tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 
obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 
września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub 
sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu  
1 września. 

5. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych 
województw ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.  
6. I okres kończy się w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
7. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 
dydaktycznych w wymiarze 6 dni (sprawdzian na zakończenie klasy szóstej, dni świąt religijnych, 
dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni, piątek po święcie Bożego Ciała i inne dni jeżeli 
jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami środowiska lokalnego).W tych dniach 
szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.  
8. Dyrektor szkoły powiadamia w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego uczniów  
i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych. 
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem 
prowadzącym, może ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem 
zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę. 

10. W dniach, o których mowa w ust. 7 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-
opiekuńczych dla uczniów. 

11. Szczegółowe terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 
 

§ 42 
 

1. W miarę posiadanych środków finansowych w szkole tworzy się zajęcia w kołach 
przedmiotowych i kołach zainteresowań. 



44 
 

Rozdział IX 
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

 
§ 43 

1. Nauczyciel obowiązany jest:  
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) w swoich działaniach  kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

3) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
4) prowadzić działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów 
szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym: 

a) w oddziale przedszkolnym — obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną 
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 

b) w klasach I—III szkoły podstawowej — obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu 
rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. 

5) indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

6) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

7) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;  
8) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
9) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;  
10) informować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na początku każdego roku 

szkolnego o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  
b) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
c) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
d) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Do zadań nauczycieli należy: 

1) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie 
zasobu słownictwa uczniów;  

2) stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania  
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów; 

3) odwoływanie się do zasobów biblioteki szkolnej i współpraca z nauczycielem 
bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego 
wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2015&qplikid=2#P2A6
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4) poświęcenie uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru  
i wykorzystania mediów, ze względu na coraz większą rolę jaką odgrywają środki społecznego 
przekazu zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym; 

5) przedstawienie dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania w celu dopuszczenia do użytku szkolnego; 

6) wybór podręczników spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego  
i przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej; 

7) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, 
8) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów, 
9) dbałość o godność osobistą i etykę moralną, 
10) pełnienie dyżurów na przerwach. 
3. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego 
lub 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt. 1 
4. Nauczyciel w realizacji programu ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania 

i wychowania oraz podręczników i pomocy naukowych, jakie uważa za najwłaściwsze spośród 
uznanych i zatwierdzonych przez MEN. 

 
§ 44 

 
Zadania i sposoby powoływania zespołów nauczycielskich 

 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół. 
2. Klasowe Zespoły Nauczycielskie funkcjonują na poziomie edukacji wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej oraz nauczania blokowego. 
3. Zadania klasowych zespołów nauczycielskich:  

1) Ustalanie programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 
potrzeb. 

2)  Korelowanie treści programowych przedmiotów, porozumiewanie się, co do wymagań 
programowych oraz organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów.  

3) Porozumiewanie się z  rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i organizacji 
czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego 
rozwoju uczniów.  

4) Uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową.  
4.  Klasowy zespół nauczycielski ma prawo do:  
1) Wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w 3-letnim 
cyklu kształcenia.  
2) Wnioskowania wiążącego wychowawcę klasy w sprawie ustalenia oceny zachowania 
uczniów.  
3) Wnioskowania do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych  
i opiekuńczych.  

5. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz 
zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VI szkoły 
podstawowej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 
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1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego 
nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III 
szkoły podstawowej; 
2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych 
zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej; 
3) materiałów ćwiczeniowych. 
6. Dyrektor szkoły może tworzyć spośród nauczycieli i specjalistów zespoły przedmiotowe lub 

inne zespoły problemowo-zadaniowe. 
7. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu. 

8. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego tworzą zespół. 

1) Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-
-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

2) Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: 

a. do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku 
roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo 

b. 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo 
c. 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku, 

gdy dziecko lub uczeń kontynuuje wychowanie przedszkolne albo kształcenie w szkole.  
3) Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do której uczęszcza dziecko lub uczeń, 

albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, wyznaczony 
przez dyrektora szkoły. 

4) Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 
5) W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 
a. na wniosek dyrektora przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela; 
b. na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka lub ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 
6) Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi, w miarę potrzeb dokonuje 
modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia i modyfikacji programu 
dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
w tym poradnią specjalistyczną. 

7) Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej 
uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć w danym roku szkolnym. 

 
§ 45 

 
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanym dalej ,,wychowawcą”. 
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2. Dyrektor szkoły dbając o zapewnienie ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej 
powierza oddział jednemu wychowawcy uczącemu w tej klasie (nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej prowadzi nauczanie  w cyklu  0-III - jeden wychowawca , jeden wychowawca w 
klasach IV-VI). 

3. Dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę na wniosek rodziców, Samorządu 
Uczniowskiego lub umotywowany wniosek wychowawcy, zaakceptowany przez radę 
pedagogiczną. 

4. Zadania wychowawcy stawiane przed uczniami do realizacji powinny być dostosowane do 
wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

5. Zadaniem wychowawcy klasowego jest: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

nawiązywania właściwej więzi pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej, 
2) otoczenia indywidualną opieką każdego wychowanka potrzebującego pomocy, 
3) organizowanie różnych form życia zespołowego, 
4) udzielanie i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
6. Wychowawcy współdziałają z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uwzględniając ich 

działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którzy potrzebują 
indywidualnej opieki zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami  
i niepowodzeniami. 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o: 

 1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
 2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
8. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzinami uczniów: 
1) włącza ich w sprawy klasy i szkoły, 
2) ustala potrzeby opiekuńczo-wychowawcze ich dzieci, 
3) wspiera uczniów w dziedzinie wychowania, 
4) pomaga uczniom stawać się bardziej samodzielnym w dążeniu do dobra. 

 
§ 46 

 
1. W szkole funkcjonuje pedagog szkolny. Funkcję sprawuje osoba z odpowiednim 

przygotowaniem w wymiarze ½ etatu. 
2. Do zadań pedagoga szkole należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów 
w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  
i młodzieży; 
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5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
§ 47 

 
Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 48 
 

1. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela, prowadzących zajęcia w klasach I–III, 
lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela 
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy 
świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy 
świetlicy. 

2. Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje 
z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia 
integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
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Rozdział X 
 

§ 49 
 

Oddział przedszkolny 
 

1. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, w którym dzieci odbywają roczne obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne w oparciu o realizację programu wychowania przedszkolnego. 

2. Organ prowadzący wydał pozwolenie na kontynuację oddziału przedszkolnego dla dzieci 
 3-4 letnich po skończonej realizacji projektu unijnego „Wielkie nadzieje Wielkiej Wsi”. 

3. Oddział przedszkolny realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty: 
1) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych 

warunków do prawidłowego rozwoju; 
2) stymulowanie rozwoju wychowanków; 
3) kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie i innych oraz otaczającego ich 

świata; 
4) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 
5) przygotowywanie dzieci do nauki w szkole; 
6) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

4. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności: 
1) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

rozwijanie ich sprawności ruchowej; 
2) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 

emocjonalnych z rodziną; 
3) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej; 
4) integrowanie treści edukacyjnych; 
5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy; 
6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci; 
7) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu udzielenia pomocy 

specjalistycznej; 
8) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
9) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej; 
10) wspomaganie rodziny w wychowywaniu i przygotowywaniu do nauki w szkole. 

5. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy 
z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie w oparciu o podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte  
z różnorodnych koncepcji pedagogicznych, dostosowane do jego potrzeb i możliwości 
rozwojowych. 

6. Oddział przedszkolny realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujący i zatwierdzony przez 
dyrektora program wychowania przedszkolnego i plan pracy. 

7. W oddziale przedszkolnym nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi a w szczególności: 
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szkole oraz  

w trakcie zajęć poza jej terenem; 
2) zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym; 
3) stosuje w swoich działaniach przepisy BHP. 
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8. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są 
zobowiązani do:  
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego 
zorganizowanego w szkole podstawowej;  
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 
3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej,  
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku; 
4)  zapewnienia warunków nauki w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza oddziałem 
przedszkolnym. 

9. Do zadań rodziców należy zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do oddziału 
przedszkolnego i powrót do domu po zajęciach a w szczególności: 

1) rodzice przyprowadzają dzieci przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć i przekazują opiekę 
nad dzieckiem nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w oddziale przedszkolnym w danym dniu; 

2) rodzice odbierają dziecko po zakończeniu zajęć w obecności nauczyciela prowadzącego 
ostatnie zajęcia w oddziale przedszkolnym w danym dniu. 

10. Rodzice mogą upoważnić na piśmie w obecności nauczyciela oddziału inne osoby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo ich dziecka w drodze do i ze szkoły. 

11. W oddziale prowadzi się obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego i dodatkowe zajęcia  
z religii,. 

12. Szczegółowe terminy zapisów, zasady i kryteria przyjmowania dzieci do oddziału 
przedszkolnego określa dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą. 

13. Dokumentację oddziału stanowią: 
1) program wychowania przedszkolnego; 
2) plan pracy; 
3) dziennik zajęć. 

14. Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest członkiem Rady Pedagogicznej działającej  
w szkole. 

15. Oddział przedszkolny jest integralną częścią szkoły i funkcjonuje na zasadach jak pozostałe 
oddziały. 

16. W oddziale przedszkolnym rodzice wybierają swojego przedstawiciela do szkolnej Rady 
Rodziców. 

17. Szkoła wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację  
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do końca kwietnia roku 
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć 
naukę w szkole podstawowej. Informację taką wydaje się na podstawie dokumentacji 
prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci. 

18. Do 15 czerwca dyrektor szkoły przekazuje rodzicom „zaświadczenie” o spełnieniu 
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 
 

§ 50 
 

1. Zakres obowiązków administracji i obsługi ustala Dyrektor Szkoły. 
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Rozdział XI 
Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary 

 
§ 51 

 
Nagrody 

 
1. Uczeń szkoły podstawowej może być nagrodzony za rzetelną naukę i pracę społeczną, 

wzorową postawę i osiągnięcia w nauce. 
2. Rodzaj nagród i sposób przyznawania ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą 

Rodziców: 
1) pochwała ucznia przez dyrektora wobec klasy, pochwała nauczyciela, wychowawcy klasy, 
2) pochwała ucznia przez dyrektora wobec klasy, wobec społeczności uczniowskiej całej 

szkoły na apelu, 
3) nagroda książkowa za średnią 4, 75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie lub dyplom 

przyznany przez Radę Pedagogiczną, 
4) list pochwalny do rodziców. 

§ 52 
 

Kary 
1. Uczeń będzie karany: 
1) za umyślne łamanie Statutu szkoły, 
2) za rażące uchybienia wobec zarządzeń Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, 
a.za samowolne opuszczanie zajęć szkolnych, 
b.zaniedbanie w realizacji obowiązków szkolnych. 
2. Uczeń może być ukarany: 
1) upomnieniem Dyrektora Szkoły, 
2) upomnieniem wychowawcy klasy, np na piśmie, 
3) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz. 
3. Szkoła ma obowiązek poinformować rodziców, opiekunów ucznia, o przyznanej mu 

nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 
4. Od wymierzonej mu kary uczeń ma prawo odwołania się do Rady Pedagogicznej. 
5. Uczeń nie może być ukarany dwa razy za to samo przewinienie. 
6. Procedury odwoławcze regulują odrębne przepisy. 

 
§ 53 

 
Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty 

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 
 
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek Dyrektora Szkoły może zostać 

przeniesiony do innej szkoły podstawowej przez Kuratora Oświaty.  
2. Wniosek do Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły dyrektor 

składa na podstawie uchwały rady pedagogicznej.  
3. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań 
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wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły 
w sytuacji gdy:  

1) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów,  
2) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego,  
3) wykracza poza normy społeczne, 
4) uczeń świadomie i uporczywie łamie zasady postępowania określone w statucie  

i wewnętrznych regulaminach szkoły. 
 

Rozdział XII 
Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo 

 
§ 54 

 
1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo oraz higienę warunków pracy i nauki zarówno 

nauczycielom jak i uczniom oraz innym pracownikom obsługi w czasie pobytu w szkole i na 
zajęciach organizowanych przez szkołę poza szkołą: 

1) budynek szkolny odpowiada ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2) obiekt chroniony 24 godziny – kontrola elektroniczna SCORPION, 
3) pracownicy odbywają szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, 
4) miejsca do których wstęp jest wzbroniony są zabezpieczone i oznakowane, 
5) ciągi komunikacyjne oznakowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
6) w szkole dostępne są apteczki pierwszej pomocy. 
2. Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. 

Dostrzeżone zagrożenie musi albo sam usunąć, albo zgłosić niezwłocznie dyrektorowi szkoły. 
Szczególnie groźne są: pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, 
uszkodzony sprzęt itp. 

3. Ważnym czynnikiem bezpieczeństwa jest kontrola obecności uczniów na każdej lekcji oraz 
reagowanie na nagłe „zniknięcie" ucznia ze szkoły. 

4. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia w-f sprawdza sprawność 
sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie 
uczniów. Nauczyciel dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów. 
Podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą być asekurowani przez nauczyciela. 

5. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych uczniowie nie mogą pozostawać bez 
nadzoru osób do tego upoważnionych. 

6. Przed rozpoczęciem zajęć okresowych opracowuje się grafik dyżurów pełnionych podczas 
przerw w obiekcie szkolnym i poza szkołą. 

7.  W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym 
zachowaniom uczniów. Dyżur musi być pełniony aktywnie. 

8. W wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, nauczycieli 
mogą wspomagać wyznaczeni pracownicy niepedagogiczni. 

9. Pracownicy niepedagogiczni szkoły /samorządowi/ mają prawo i obowiązek zwrócić uwagę 
uczniowi, który zachowuje się niezgodnie z zasadami przyjętymi w szkole. 

10. O zaistniałej sytuacji informuje wychowawcę, pedagoga lub innego nauczyciela.  
W przypadkach uzasadnionych informuje dyrektora szkoły 
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§ 55 
 

1. Dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce (imprezie) powinien 
być wyznaczony przez Dyrektora Szkoły kierownik będący nauczycielem, a w miarę potrzeby także 
opiekunowie. Osoby te odpowiedzialne są za stworzenie warunków zapewniających 
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem 
przez nich zasad bezpieczeństwa. 

2. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren szkoły 
w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania publicznych środków lokomocji, opiekę 
powinna sprawować jedna osoba na liczbę dzieci uzależnioną od wieku, stopnia rozwoju 
psychofizycznego, stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności. 

3. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo- turystycznej udającej się poza teren szkoły  
i miejscowości zasady opieki jak w punkcie 2. 

4. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystycznej powinni być 
objęci powszechnym ubezpieczeniem. 

5. Kierownikiem wycieczki (imprezy) i opiekunem może być osoba posiadająca odpowiednie 
przygotowanie, odpowiadające następującym kryterium: 

1) kierownikiem wycieczki przedmiotowej może być nauczyciel określonego przedmiotu, 
2) kierownikiem wycieczki krajoznawczo - turystycznej może być nauczyciel, 
3)  opiekunem sprawującym opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce lub imprezie 

krajoznawczo - turystycznej może być nauczyciel a za zgodą Dyrektora Szkoły inna pełnoletnia 
osoba. 

4) opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego 
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybyciu do punktu docelowego. 

5) nie organizuje się wycieczek podczas śnieżycy, burzy i gołoledzi. 
6. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub 

imprezy 
7. Wszyscy uczestnicy wycieczek zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich ogólnie 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności: 
1) uczestnicy wycieczek rowerowych muszą posiadać „ kartę rowerową ", 
2) uczestnicy wycieczek poruszających się po drogach publicznych muszą znać przepisy  

o ruchu drogowym, 
3) uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpieli tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 

8. Przy organizacji wycieczek środkami komunikacji publicznej, wycieczek rowerowych 
 i pieszych kierownicy i opiekunowie wycieczek zobowiązani są do stosowania obowiązującego  
w tym zakresie prawa o ruchu drogowym. 
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Rozdział XIII 
Prawa i obowiązki ucznia 

 
§ 56 

 
Prawa ucznia oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 
1. Uczeń ma prawo: 
1) wybierać i być wybranym do Samorządu Uczniowskiego, 
2) zgłaszać wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innymi nauczycielom swoje uwagi  

i wnioski dotyczące wszystkich praw uczniów oraz być w ciągu trzech dni poinformowanym  
o sposobie ich załatwiania, 

3) znać z 7 dniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości, w ciągu 
dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż 2. 

4) znać wymagania edukacyjne nauczycieli oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
uczniów. 

5) znać zasady oceniania z zachowania, 
6) wglądu do swoich sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych, 
7) znać przewidywane końcowe oceny, 
8) przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, 
9) wykorzystać w pełni na wypoczynek okres przerw świątecznych oraz ferii i być zwolnionym 

od prac szkolnych domowych w tym okresie, 
10) uczestniczyć w zajęciach zespołów wyrównawczych oraz korzystać z różnych form 

pomocy w nauce – samopomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela z danego 
przedmiotu,                          

11) uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, odbywać je w pomieszczeniach szkolnych, 
korzystać ze sprzętu i pomocy naukowych, jakimi dysponuje szkoła, 

12) mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych  
a także stosunków rodzinnych, przyjaźni, korespondencji, uczuć, 

13) do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego, określonych w ramowym planie nauczania szkoły począwszy od roku szkolnego 
określonego w ustawie o systemie oświaty 

14) korzystać zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej  
i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła, 

2. Uczniowie klas I-III szkoły  podstawowej  mają prawo do: 
1) nauki  we własnym tempie - wymagania edukacyjne określone w podstawie programowej  

edukacji wczesnoszkolnej powinni osiągnąć na zakończenie  klasy III szkoły podstawowej. 
2)  prac domowych dostosowanych do ich możliwości, 
3) możliwości odrabiania pracy domowej  podczas pobytu w świetlicy oraz korzystania z zajęć 

dostosowanych  do ich  zainteresowań. 
 

§ 57 
 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia skargi mogą złożyć: 
1) uczeń do samorządu uczniowskiego, wychowawcy, dyrektora szkoły, 
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2) rodzic (prawny opiekun) do wychowawcy, dyrektora szkoły, 
3) wychowawca do dyrektora szkoły, 
4) członkowie samorządu uczniowskiego do opiekuna samorządu, dyrektora szkoły. 

2. Składanie skarg odbywa się w formie: 
1) ustnej (organy odwoławcze sporządzają notatkę z przeprowadzonej rozmowy), 
2) pisemnej. 

3. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia: 
1) Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład, którego wchodzą:  
a. dyrektor szkoły, 
b. wychowawca klasy, 
c. opiekun samorządu uczniowskiego. 
2) W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowna decyzję podejmuje dyrektor 

szkoły, 
3) Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od 

daty wpłynięcia skargi. 
4. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 

 
§ 58 

 
Obowiązki ucznia 

 
1. Uczeń ma obowiązek: 
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego 

zachowania się podczas trwania tych zajęć, 
2) usprawiedliwiania w terminie 7 dni nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 
3) dbać o  honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre 

tradycje, 
4) uczestniczyć w uroczystościach państwowych, rocznicowych, okolicznościowych, 
5) przestrzegać poszanowania symboli naszego państwa: godła, sztandaru i hymnu, 
6) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły, 
7) przestrzegać zasad higieny osobistej, być czystym i estetycznie ubranym, 
8) posiadać i nosić obuwie zamienne w podpisanym worku, 
9) posiadać obuwie sportowe przeznaczone tylko i wyłącznie do lekcji w-f, 
10) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, w czasie przerw nie biegać po 

korytarzach, 
11) przestrzegać zakazu używania telefonu komórkowego w czasie lekcji, 
12) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszystkim 

przejawom przemocy i brutalności, 
13) uczniowie klas starszych opiekują się uczniami klas pierwszych, 
14) dbać o ład i estetykę pomieszczeń oraz otoczenia szkoły, a także szanować mienie szkolne, 
15) szanować i chronić przyrodę ojczystą, opiekować się zwierzętami, 
16) przestrzegać ustaleń i przepisów szkolnych. 
 
 

 
 



56 
 

Rozdział XIV 
 

Postępowania końcowe. 
 

§ 59 
 

1. Ustala się wzory pieczęci dla szkoły podstawowej, 
1) Szkoła Podstawowa 
im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej 
w Wielkiej Wsi, 
2) Dyrektor Szkoły 
  ( imię i nazwisko) 
2. Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej posiada własny 

sztandar i hymn szkoły. 
3. Obsługę administracyjną prowadzi dyrektor szkoły. 
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Pedagogiczną. 

 


