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Opracowano na podstawie: 
 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; tekst jednolity 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) 

 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; tekst jednolity (Dz. U. z 2006 

r. Nr 97, poz. 676, z późn. zm.) 

 

 Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  

(Dz. U. z 19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

a) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 8 w Krośnie; 

b) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 

c) dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie 

Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w szkole; 

d) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego 

pracownika pedagogicznego szkoły; 

e) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej 

opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole; 

f) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich 

rodziców lub prawnych opiekunów; 

g) statucie – należy rozumieć Statut Szkoły; 

h) organie prowadzącym szkołę –należy przez to rozumieć Gminę Krosno; 

i) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to 

rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 
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Rozdział I 

Podstawowe informacje o szkole 
 

§ 1 

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Krośnie im. Dar Górników jest sześcioletnią szkołą 

publiczną działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty.  

Od 01.09.2009 r. Szkoła Podstawowa Nr 8 działa w strukturze Miejskiego Zespołu 

Szkół Nr 8 w Krośnie utworzonego uchwałą Nr XL/735/09 Rady Miasta Krosna z dnia 

31 marca 2009 r. 

§ 2 

Siedziba szkoły znajduje się w Krośnie, ul. Prochownia 7 (numer działki 6462/1, 

numer księgi wieczystej 16467). 

 

§ 3 

Organem prowadzącym jest Gmina Krosno. 

 

§ 4 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator 

Oświaty. 
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Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 
§ 5 

1. Szkoła umożliwia wszechstronny rozwój ucznia. 

2. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniowi w szczególności: 

a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze 

zrozumieniem, 

b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie 

kształcenia, 

c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazanych treści, 

d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, 

e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

f) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą 

samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia 

świata, ludzi i siebie, 

g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

h) kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało, sprawności fizycznej; 

wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego 

i duchowego, 

i) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej 

i narodowej.  

j) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, 

muzycznej i ruchowej.  

3. Szkoła stwarza uczniowi warunki do nabywania następujących umiejętności: 

a) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania 

coraz większej odpowiedzialności za własną naukę, 

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, przygotowania 

do publicznych wystąpień, 

c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, 

skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 

d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,  

e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy, 

g) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

h) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów wychowawczych. 

4. Celem wychowania szkolnego jest pełny rozwój młodego człowieka we wszystkich 

sferach jego osobowości, a w szczególności: 
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a) pomoc uczniowi w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizowaniu wartości, 

b) pomoc w odnajdywaniu swojego miejsca w rodzinie, grupie koleżeńskiej, 

społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej, 

c) kształtowanie etyki pracy, zwłaszcza rzetelności i uczciwości. 

 

§ 6 

1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny (hymn, logo, tarczę szkolną, strój galowy), może 

posiadać sztandar. 

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej 

i religijnej przez:  

a) wdrażanie do poszanowania symboli narodowych: godła, flagi, hymnu,  

b) udział uczniów w obchodach świąt narodowych,  

c) wdrażanie uczniów do poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,  

d) zapoznanie uczniów z dorobkiem kulturalnym i historią Polski,  

e) organizowanie religii i etyki zgodnie z potrzebami i obowiązującymi 

przepisami,  

f) poszanowanie tradycji i wartości chrześcijańskich. 

3. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej poprzez:  

a) zapewnienie uczniom mającym trudności w nauce możliwości uzupełnienia 

braków w zespołach dydaktyczno - wyrównawczych,  

b) prowadzenie z uczniami, mającymi orzeczenie poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, nauczania zindywidualizowanego lub w szczególnych 

wypadkach nauczania indywidualnego,  

c) dostosowanie, na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wobec 

niektórych uczniów, wymagań edukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

d) organizowanie spotkań uczniów z pedagogiem,  

e) systematyczną współpracę z rodzicami.  

4. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:  

a) tworzenie i prowadzenie kół przedmiotowych i zainteresowań zgodnie 

z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły,  

b) organizację zajęć rekreacyjno - sportowych,  

c) udział uczniów w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,  

d) prezentację osiągnięć uczniów,  

e) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności 

kulturalnej,  

f) dobrowolny udział uczniów w stowarzyszeniach i organizacjach działających 

legalnie na terenie szkoły,  

g) prenumeratę czasopism.  



10 

§ 7 

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:  

1. Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych.  

Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole:  

a) systematyczne kontrolowanie miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone 

zagrożenie musi być usunięte albo niezwłocznie zgłoszone dyrektorowi 

szkoły),  

b) bezpośrednią opiekę podczas zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,  

c) nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa,  

d) w przypadku zaistnienia wypadku podczas zajęć nauczyciel zobowiązany jest 

do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w szkołach 

i placówkach publicznych,  

e) nauczyciel jest zobowiązany na początku zajęć odnotować nieobecnych 

uczniów,  

f) nauczyciel – opiekun pracowni informatycznej, przyrodniczej oraz 

wychowania fizycznego zobowiązany jest do opracowania regulaminu 

i zapoznania z nim uczniów na każdych pierwszych zajęciach w roku 

szkolnym, 

g) po lekcjach uczniowie mogą przebywać pod opieką wychowawców świetlicy 

szkolnej, 

h) uczniowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach szkolnych bez opieki 

dorosłych. 

2. Sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek 

organizowanych przez szkołę, zachowując następujące zasady:  

a) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne powinny być wcześniej zgłoszone 

i wymagają wypełnienia karty wycieczki,  

b) jeden opiekun na 15 uczniów, jeśli jest to impreza połączona z wyjazdem poza 

miejsce zamieszkania,  

c) jeden opiekun na 30 uczniów w miejscu zamieszkania, 

d) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna 

osoba dorosła na grupę do 10 uczniów, 

e) opiekunem wycieczki lub imprezy musi być nauczyciel albo po uzyskaniu 

zgody dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba, 

f) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie 

w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, 

g) opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed 

wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz 

po przybyciu do punktu docelowego, 

h) zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy 

i gołoledzi, 
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i) na udział w wycieczce organizator musi uzyskać zgodę rodziców uczniów. 

3. Zapewnia uczniom opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez pełnienie 

według ustalonego regulaminu i harmonogramu dyżurów nauczycielskich na 

korytarzach szkolnych:  

a) w czasie przerw lekcyjnych od godz. 745 do zakończenia zajęć szkolnych 

wyznaczeni nauczyciele pełnią dyżury, 

b) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom, 

c) dyżur musi być pełniony aktywnie, 

d) po zakończeniu ostatnich zajęć nauczyciel sprowadza uczniów do szatni. 

4. W szkole ustala się następujące formy sprawowania indywidualnej opieki nad 

niektórymi uczniami:  

a) wnikliwa analiza dokumentacji dotyczącej ucznia,  

b) rozpoznanie przez wychowawcę w pierwszym miesiącu nauki sytuacji 

rodzinnej i materialnej ucznia,  

c) zgłoszenie dzieci wymagających szczególnej opieki do pedagoga szkolnego,  

d) umożliwienie i zorganizowanie w miarę możliwości pomocy materialnej 

i zapewnienie opieki pedagogicznej uczniom najbiedniejszym oraz 

pochodzącym ze środowisk wychowawczo zaniedbanych,  

e) otoczenie szczególną opieką uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.  

 

§ 8 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.  

2. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, wychowawstwo przydziela się 

w miarę możliwości na okres 3 lat każdego etapu edukacyjnego. 

3. Rodzice mogą zgłaszać do dyrektora szkoły swoje wnioski i uwagi dotyczące 

powierzania funkcji wychowawczej.  

4. Nauczyciel wychowawca może być odwołany z funkcji przez dyrektora szkoły 

w następujących przypadkach:  

a) na wniosek większości rodziców, po rozpatrzeniu jego zasadności, 

b) na uzasadniony wniosek nauczyciela wychowawcy, pozytywnie zaopiniowany 

przez radę pedagogiczną,  

c) w przypadku niewywiązywania się nauczyciela z obowiązków wychowawcy, 

d) z powodu długotrwałej choroby nauczyciela, urlopu macierzyńskiego, 

wychowawczego lub zdrowotnego. 
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Rozdział III 

Organy szkoły 
 

§ 9 

1. Organami szkoły są:  

a) dyrektor szkoły  

b) rada pedagogiczna  

c) rada rodziców  

d) samorząd uczniowski  

 

§ 10 

1. Szkołą kieruje dyrektor. 

2. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę na 

zasadach określonych w ustawie. 

3. Dyrektor szkoły w szczególności: 

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

c) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 

w obwodzie szkoły, w tym celu prowadzi ewidencję spełniania obowiązku 

szkolnego, egzekwuje spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z ustawą 

o systemie oświaty 

d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

e) realizuje uchwały rady pedagogicznej lub rady rodziców, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących, 

f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

g) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,  

h) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,  

i) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,  

j) dokonuje oceny pracy nauczycieli i pracowników administracji,  

k) przewodniczy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,  

l) nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, 

m) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

n) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów zewnętrznych 

klas VI przeprowadzanych w szkole, 

o) dopuszcza do użytku programy nauczania na dany rok szkolny po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

p) na wniosek rodziców może zezwolić na spełnienie przez dziecko obowiązku 

szkolnego poza szkołą oraz określić warunki jego spełniania. 
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4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,  

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły,  

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły.  

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami i samorządem uczniowskim.  

6. Dyrektor szkoły osobiście przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli 

i innych pracowników niepedagogicznych szkoły. Jest bezpośrednim negocjatorem 

w sprawach konfliktowych między rodzicami a pracownikami szkoły. 

7. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

8. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły. 

9. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor oddzielnym pismem. 

 

§ 11 

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

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

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

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.  

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  

4. Plenarne zebrania rady pedagogicznej organizuje się przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie dla zatwierdzenia wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych i w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady 

pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

5. Zebrania rady pedagogicznej prowadzi, przygotowuje i zawiadamia wszystkich jej 

członków o terminie i porządku jej obrad przewodniczący, zgodnie z regulaminem 

rady.  

6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły .  

7. Rada pedagogiczna wyłania ze swego składu zespoły, których pracami kierują wybrani 

przewodniczący: 

a) zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale, 

b) zespół wychowawców, 

c) zespoły przedmiotowe, 

d) zespoły problemowe powoływane doraźnie. 
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8. Prace zespołów mogą dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły. 

Zespoły informują radę pedagogiczną o wynikach swej pracy oraz formułują wnioski 

do zatwierdzenia przez radę.  

9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły 

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

 zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach, 

 postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego, 

 zgoda na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

 promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole po zaopiniowaniu przez radę rodziców,  

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,  

10. Rada pedagogiczna opiniuje:  

a) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

b) projekt planu finansowego szkoły,  

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

wyróżnień,  

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

e) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez 

nauczyciela programu nauczania  

11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał , o których mowa w punkcie 9, 

niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia niezwłocznie organ prowadzący 

szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

12. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę uchyla uchwałę rady pedagogicznej w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z prawem.  

13. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

14. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala statut szkoły albo jego zmiany. 

15. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego 

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej 

funkcji kierowniczej w szkole.  

16. W przypadkach określonych w punkcie 15 dyrektor szkoły zobowiązany jest 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały rady 

pedagogicznej.  

17. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej 1/2 jej członków.  
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18. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej 

są protokołowane.  

19. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu 

rady pedagogicznej , które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

 

§ 12 

1. W szkole działa rada rodziców.  

2. Rada rodziców działa w oparciu o regulamin przez siebie opracowany, który nie może 

być sprzeczny ze statutem szkoły.  

3. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok. Rada liczy tylu członków ile jest oddziałów 

w szkole (po jednym przedstawicielu rad oddziałowych). 

4. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.  

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

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.  

 

§ 13 

1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Pracą samorządu kieruje rada samorządu wybrana przez wszystkich uczniów. 

4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami 

i stawianymi wymaganiami,  

b) prawo do jawnego i umotywowanego stopnia postępów w nauce, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania 

i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowo - sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

uczniowskiego. 

5. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Rada samorządu jest 

jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

6. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  
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§ 14 

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

dzieci w następujący sposób: 

Dyrektor szkoły i nauczyciele: 

a) informują rodziców o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-

wychowawczych w szkole i danej klasie,  

b) zaznajamiają z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,  

c) informują o postępach w nauce, zachowaniu i przyczynach trudności 

szkolnych swoich dzieci,  

d) udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,  

e) wyrażają i przekazują organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinie na 

temat pracy szkoły,  

2. Współdziałanie odbywać się będzie poprzez organizowanie stałych spotkań 

z rodzicami nie rzadziej, niż trzy razy w roku, spotkań wychowawców klas 

w pierwszy poniedziałek miesiąca i indywidualne kontakty rodziców i nauczycieli.  
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Rozdział IV 

Organizacja szkoły 
 

§ 15 

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I – VI. 

 

§ 16 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego.  

 

§ 17 

Rok szkolny składa się z dwóch okresów. I okres kończy się w połowie stycznia. 

 

§ 18 

W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin Oceniania 

Zachowania opracowany w oparciu o aktualne rozporządzenie MEN, w sprawie zasad 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.  

 

§ 19 

Szkoła prowadzi działalność wychowawczą w oparciu o Szkolny Program 

Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyczny.  

 

§ 20 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia 

każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja.  

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie 

z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.  

3. Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania jest częścią Planu Pracy 

Szkoły. 

 

§ 21 

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

uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania 

zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym 

z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.  

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 28 osób. 
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3. Dyrektor zobowiązany jest do dokonywania corocznego podziału oddziałów (klas) 

na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki 

i bezpieczeństwa. 

4. Podział na grupy obowiązkowy jest: 

a) na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 

24 uczniów,  

5. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 25 uczniów, podziału na grupy na 

zajęciach, o których mowa w pkt. 4 można dokonać za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. 

7. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba 

uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w pkt. 3 i 4.  

 

§ 22 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora 

szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania: 

szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.  

 

§ 23 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

2. Godzina pracy bibliotekarza, pedagoga szkolnego i wychowawcy świetlicy trwa 60 

minut. 

 

§ 24 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia 

nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek 

i wyjazdów.  

2. Czas trwania zajęć wymienionych w pkt. 1 ustala się zgodnie z § 23, 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez 

szkołę środków finansowych, a także nieodpłatnie z inicjatywy nauczycieli.  

4. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna 

przekraczać 12 osób.  

5. Wymiar godzin gimnastyki korekcyjnej w szkole określa dyrektor w zależności od 

potrzeb i posiadanych środków finansowych.  

6. Grupy gimnastyki korekcyjnej należy tworzyć w zależności od schorzeń.  
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7. Metody pracy i formy zajęć gimnastyki powinny być dostosowane do aktualnych 

możliwości i potrzeb dziecka, poziomu sprawności i jego wydolności, stopnia 

zaawansowania odchylenia w prawidłowej budowie i postawie ciała, oraz 

wszelkich zaleceń lekarskich.  

8. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach klasowych lub międzyklasowych. 

9. Dyrektor szkoły odpowiada za zapewnienie specjalistycznej, wykwalifikowanej 

kadry oraz odpowiednich warunków bazowych do prowadzenia gimnastyki 

korekcyjnej.  

 

§ 25 

Decyzję o skierowaniu ucznia, który ukończył klasę V lub VI i co najmniej 14 lat do 

szkoły przysposabiającej do pracy zawodowej, podejmuje dyrektor szkoły na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami 

ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.  

 

§ 26 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz 

studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego 

zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą.  

 

§ 27 

Szkoła umożliwia korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej. Odpłatność za 

korzystanie z obiadu ustala dyrektor szkoły z właścicielem firmy przygotowującej posiłki, 

po wyliczeniu kosztów. Uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, którzy mieszkają na terenie Krosna, mogą otrzymać bezpłatne posiłki po 

załatwieniu odpowiednich formalności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. 

 

§ 28 

1. Integralną częścią działalności wychowawczej szkoły są wycieczki i inne formy 

turystyki.  

2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, 

rodzice i uczniowie. 

3. Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel posiadający do tego uprawnienia. 

Funkcję opiekuna powinni pełnić nauczyciele, bądź rodzice uczestników.  

4. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 

wszystkich kosztów z nią związanych. 

5. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wycieczki 

w drodze pomiędzy miejscem zbiórki lub rozwiązania wycieczki, a domem. 
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6. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w czasie 

zajęć szkolnych, zobowiązani są brać udział w zajęciach razem z klasą wskazaną 

przez dyrektora. 

7. Szczegółowy tryb i zasady organizacji wycieczek określa dyrektor szkoły 

w oparciu o właściwe przepisy prawa.  

 

§ 29 

1. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

a) pracowni komputerowej, 

b) biblioteki, 

c) czytelni, 

d) świetlicy, 

e) stołówki, 

f) boisk sportowo-rekreacyjnych, 

g) powierzchni administracyjno-gospodarczych, 

h) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

i) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

 

§ 30 

1. W szkole działa biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, 

doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

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

a także rodzice i inne osoby.  

3. Biblioteka posiada pomieszczenie służące przechowywaniu i wypożyczaniu 

książek. 

4. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły w sposób, który umożliwi dostęp 

do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

5. Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy biblioteki oraz przerw świątecznych, ferii 

zimowych i wakacji letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego.  

6. Szczegółową organizację pracy biblioteki określa plan pracy biblioteki szkolnej, 

który zawiera liczbę pracowników biblioteki, godziny pracy, liczbę godzin 

przeznaczonych do realizacji przysposobienia czytelniczo – informacyjnego, oraz 

zadania związane z pracą pedagogiczną z czytelnikami i pracami w zakresie 

organizacji i techniki bibliotecznej.  

 

§ 31 

1. Szkoła organizuje dla uczniów świetlicę zapewniając środki finansowe oraz 

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.  

2. Zajęcia prowadzi się w grupach wiekowych. Liczba grup zależy od ilości 

zapisanych do świetlicy dzieci. 
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3. Świetlica szkolna, służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów w zależności od 

grupy wiekowej. 

4. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie w godzinach od 700 do 1630  

5. Pomieszczenia świetlicy umożliwiają:  

 odrobienie przez uczniów zadań domowych,  

 korzystanie z pomocy dydaktycznej nauczyciela – wychowawcy,  

 zabawy i gry rekreacyjne w grupach wiekowych.  

6. Szczegółową organizację pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.  

7. Nauczyciel-wychowawca świetlicy zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo 

uczniom korzystającym ze świetlicy. 

8. Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy:  

Programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:  

a) tworzy warunki do rozwoju uczniów, do życia w zespole, a także społeczności 

szkolnej,  

b) przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność 

uczniów – przekształca zespół w grupę samowychowania i samorządności,  

c) współdziała z nauczycielami pracującymi w szkole i pedagogiem szkolnym, 

organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami,  

d) prowadzi dokumentację świetlicy: dziennik świetlicy,  

e) odpowiada za bezpieczeństwo dzieci.  

9. W świetlicy prowadzi się zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów  

w grupie nie powinna przekraczać 25. 
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Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 32 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy.  

 

§ 33 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzanych jego 

opiece uczniów.  

2. Obowiązki i zadania nauczycieli:  

a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,  

b) prawidłowa realizacja programów nauczania opartych o aktualne podstawy 

programowe według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań 

wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wyznaczonych w planie 

pracy szkoły,  

c) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki oraz w oparciu 

o rozkłady materiałów nauczania,  

d) dbałość o urządzenia pracowni, pomoce i sprzęt szkolny,  

e) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz 

zainteresowań,  

f) bezstronność i obiektywizm oceniania oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów,  

g) wyzwalanie twórczego i aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-

wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się,  

h) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i moralnych oraz 

wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły,  

i) udzielanie uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji,  

j) stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej, dydaktycznej i merytorycznej,  

k) stymulowanie rozwoju psychofizycznego, poprzez poznawanie i kształtowanie 

uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru ucznia,  

l) traktowanie wszystkich z szacunkiem i życzliwością, 

m) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych,  

n) rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich, 

o) jasne formułowanie wymagań wobec uczniów, udzielanie uczniom i ich 

rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania, 

p) niezwłoczne podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zdarzeń, 

które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów. 
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3. Nauczyciele mają prawo do:  

a) tworzenia autorskich programów nauczania i wychowania,  

b) współdecydowania o wyborze programu nauczania, podręcznika, środków 

dydaktycznych i metod kształcenia uczniów, po uzgodnieniu w zespołach 

przedmiotowych,  

c) wnikliwej i obiektywnej oceny pracy zawodowej na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami,  

d) przedstawiania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, 

e) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów, 

f) realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających 

potrzeby i zainteresowania uczniów. 

4. Nauczyciele szkoły prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół 

nauczycielski, którego głównym zadaniem jest ustalenie zestawu programów 

nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

Nauczyciele szkoły mogą także tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły 

przedmiotowe lub inne zespoły dla rozwiązywania określonych zasad 

i problemów. 

5. Zadania tych zespołów obejmują w szczególności: 

a) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem 

go do użytku szkolnego, 

b) uzgodnienie sposobu realizacji wybranego programu nauczania, 

c) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

d) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, 

e) opracowanie metod badania wyników nauczania, 

f) wyposażenie pracowni przedmiotowych. 

6. W celu realizacji zadań wychowawczych rada pedagogiczna powołuje zespół 

wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów i pedagoga 

szkolnego. Do zadań zespołu wychowawczego należy: 

a) opracowanie projektu Programu Wychowawczego i Programu 

Profilaktycznego, 

b) monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego i Programu 

Profilaktycznego, 

c) opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania 

uczniów, 

d) opracowanie i zatwierdzenie procedury nagradzania i karania uczniów, 

e) analizowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej wniosków z analizy 

efektów pracy wychowawczej szkoły. 

7. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek 

członków zespołu. 
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§ 34 

1. Nauczycielom powierza się obowiązki wychowawcy.  

2. Zadania wychowawcy klasy:  

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, procesu jego uczenia 

i przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,  

b) inspirowanie i wspomaganie działania zespołów uczniowskich,  

c) tworzenie warunków wspomagających rozwój i sprawność fizyczną uczniów,  

d) podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu higieny i zdrowia 

uczniów,  

e) przygotowanie wychowanków do życia w dorosłym, demokratycznym 

społeczeństwie, kształtowanie postaw obywatelskich uczniów, zgodnie 

z założeniami konstytucji, Deklaracji Praw Człowieka z poszanowaniem 

potrzeb duchowych i światopoglądowych,  

f) podejmowanie działań umożliwiających wspólne rozwiązywanie konfliktów 

w zespole uczniów oraz między wychowankami a innymi członkami 

społeczności szkolnej,  

g) kształtowanie i umacnianie w codziennych kontaktach z uczniami postaw 

partnerstwa, oraz przestrzegania zasad tolerancji religijnej.  

3. Wychowawca w celu realizacji w/w zadań podejmuje następujące czynności:  

a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich 

wychowanków,  

b) w pierwszych dwóch miesiącach roku szkolnego rozpoznaje warunki 

środowiskowe uczniów,  

c) interesuje się stanem zdrowia uczniów, kontaktuje z pielęgniarką oraz 

rodzicami,  

d) wdraża uczniów do dbania o higienę osobistą i stan sanitarny otoczenia,  

e) upowszechnia zasady BHP podczas pobytu w szkole i poza szkołą,  

f) wspólnie z uczniami analizuje wyniki w nauce, bada przyczyny niepowodzeń 

szkolnych,  

g) organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym na trudności 

dydaktyczne, a także tym, którzy nie mają warunków do pracy w domu,  

h) utrzymuje stały kontakt z rodzicami, informuje o postępach w nauce 

i zachowaniu uczniów,  

i) sporządza wywiady środowiskowe i pisze charakterystyki uczniów,  

j) czuwa nad uczęszczaniem uczniów mających trudności w nauce na zajęcia 

zespołów dydaktyczno - wyrównawczych,  

k) współdziała z nauczycielami, w tym także z nauczycielem bibliotekarzem,  

l) dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, bada przyczyny 

opuszczania przez nich zajęć szkolnych, do piątego każdego miesiąca 

sporządza zestawienie frekwencji,  

m) kształtuje szacunek uczniów do tradycji szkoły, regionu, kraju,  

n) rozwija i wzmacnia w codziennych kontaktach postawę życzliwości, 

przyjaźni i partnerstwa, pomaga w wypracowaniu jednolitych norm i ocen 

postępowania,  
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o) rozwija społeczną aktywność wychowanków, angażuje ich do prac na terenie 

klasy, szkoły i środowiska, kształtuje właściwą postawę uczniów do pracy 

i do ludzi ją wykonujących, wdraża wychowanków do życia w rynkowych 

realiach ekonomicznych, kształtuje przedsiębiorczość,  

p) wykorzystuje i respektuje w pracy wychowawczej postanowienia statutu 

szkoły, rozwija różne formy samorządności uczniowskiej, ułatwia uczniom 

właściwe organizowanie i wykorzystanie czasu wolnego,  

r) kształtuje właściwe postawy ucznia wobec alkoholizmu, narkomanii 

i niedostosowania społecznego poprzez właściwą ocenę zachowania uczniów, 

umacnia zasadę sprawiedliwości i poszanowania godności każdego 

człowieka,  

s) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, a ponadto organizuje w ciągu roku 

szkolnego zebrania rodziców w celu: 

 poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich 

dzieci, 

 włączania ich w sprawy klasy, szkoły, 

 informowania o postępach w nauce i zachowaniu się uczniów,  

t) ustala ocenę z zachowania,  

u) wychowawca zgłasza uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w klasie 

i szkole, a także kar przewidzianych w statucie.  

4. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy:  

a) prowadzi dziennik lekcyjny,  

b) wypełnia arkusze ocen,  

c) pisze opinie o uczniach dla innych szkół, poradni, ewentualnie władz 

sądowych, opiekuńczych i innych, 

d) wypisuje świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.  

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Początkujący 

nauczyciel - wychowawca może korzystać z pomocy doświadczonego 

wychowawcy.  

 

§ 35 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami:  

a) udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych 

czytelnikom indywidualnym i zbiorowym w wypożyczalni i czytelni,  

b) zaznajamianie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej,  

c) umożliwiania uczniom swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru 

książek,  

d) przygotowanie do samodzielnego doboru wartościowych książek 

i materiałów bibliotecznych do potrzeb i możliwości rozwojowych 

czytelników,  
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e) prowadzenie rozmów z poszczególnymi czytelnikami na temat ich lektury 

(wywiad czytelniczy), udzielanie porad bibliotecznych, bibliograficznych, 

rzeczowych i tekstowych w zależności od potrzeb odbiorców,  

f) wdrażanie do umiejętnego posługiwania się książką, czasopismem oraz do 

korzystania z różnych typów wydawnictw i pomocy bibliotecznych,  

g) przysposabianie uczniów do korzystania z biblioteki publicznej,  

h) przysposabianie uczniów starszych klas do posługiwania się bibliografią 

i innymi źródłami informacji o drukach i materiałach bibliotecznych,  

i) wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się oraz rozbudzania 

i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów,  

j) propagowanie zbiorów biblioteki i czytelnictwa poprzez organizowanie 

różnych form pracy czytelniczej przy współudziale członków rady 

pedagogicznej (spotkania autorskie, kiermasze, konkursy, wystawy, 

wycieczki),  

k) współdziałanie w wyrabianiu u czytelnika nawyku czytania książek, higieny 

czytania, dbałości o estetykę i utrzymanie porządku w bibliotece,  

l) współpraca z nauczycielami w zakresie: przygotowania i udostępniania 

pomocy potrzebnych w przygotowaniu się do zajęć, propagowania i kontroli 

czytelnictwa,  

ł)     współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi, w szczególności z najbliższą 

biblioteką publiczną, z której korzystają uczniowie,  

m)  przygotowanie materiałów i wniosków do analizy czytelnictwa na zebrania 

rady pedagogicznej,  

n) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną z wykorzystaniem Internetowego Centrum Informacji 

Multmedialnej (ICIM), 

o) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną 

i społeczną. 

2. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie organizacji i techniki bibliotecznej:  

a) planowanie pracy biblioteki, prowadzenie ewidencji zajęć w „dzienniku zajęć 

biblioteki szkolnej” i opracowywanie sprawozdawczości,  

b) gromadzenie zbiorów tj. stałe ich uzupełnianie i selekcjonowanie przy 

współpracy grona nauczycielskiego z uwzględnieniem materiałów 

dotyczących naszego regionu,  

c) troska o zabezpieczenie, prawidłowe rozmieszczenie i konserwację zbiorów, 

d) prowadzenie ewidencji zbiorów w księdze inwentarzowej, ich wycena 

w przypadku darów oraz odpisywanie ubytków w rejestrze ubytków,  

e) opracowywanie biblioteczne zbiorów tzn. znakowanie pieczęcią oraz 

klasyfikowanie do odpowiednich działów biblioteki, nanoszenie sygnatury 

i numeru inwentarzowego oraz zakładanie kart książek i kart katalogowych 

do prowadzonych przez bibliotekę katalogów,  

f) organizacja udostępniania zbiorów i prowadzenia kontroli wypożyczeń 

z wypożyczalni, kontroli odwiedzin w czytelni oraz statystyki,  
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g) właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska 

o estetykę wnętrza biblioteki,  

h) troska o prawidłowe funkcjonowanie ICIM, 

i) protokolarne przyjęcie biblioteki od poprzednika lub przekazanie następcy 

w sposób określony obowiązującymi przepisami i udział w inwentaryzacji 

zbiorów.  

 

§ 36 

Zadania pedagoga szkolnego: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

b) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom (w tym uczniom 

z wybitnymi uzdolnieniami), 

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

d) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających 

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieranie 

działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, 

e) uchylony, 

f) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

g) sprawowanie funkcji szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa 

integrującego działania wszystkich podmiotów szkolnych oraz 

współpracującego ze środowiskiem lokalnym w zakresie bezpieczeństwa, 

h) kontrola realizacji obowiązku szkolnego, 

i) czynne uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego, 

j) współpraca z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi 

organizacjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. 

 

§ 37 

1. Pracownicy administracji zapewniają sprawne funkcjonowanie szkoły jako zakładu 

pracy, zgodnie z powierzonym przydziałem czynności. 

2. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy i nauki. 

3. Do obowiązków każdego pracownika szkoły należy w szczególności: 

a) reagować na niepokojące sygnały zachowania uczniów, a zwłaszcza 

w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, 

b) niezwłocznie podejmować działania interwencyjne w sytuacjach zdarzeń, które 

bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz w sytuacjach 

zachowań ryzykownych i zakłócających przebieg zajęć, 

c) o sytuacjach wymienionych w punktach a) oraz b) niezwłoczne informować 

właściwego wychowawcę, a w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły. 

4. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi, a także ich 

odpowiedzialność określa dyrektor szkoły w załącznikach do umów o pracę.  
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Rozdział VI 

Prawa i obowiązki rodziców i uczniów 
 

§ 38 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7 roku życia (na wniosek rodziców może 

rozpocząć naukę dziecko, które przed dniem l września ukończy 6 lat, jeżeli 

wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki), do 13 lat, uczęszczają też 

starsi, lecz nie później niż do 14 roku życia.  

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania 

przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż 

o l rok.  

4. Decyzje w sprawach odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

5. Dopuszcza się uczęszczanie uczniów spoza rejonu szkoły, decyzja o przyjęciu 

zależy od dyrektora szkoły.  

6. Rodzice, za zgodą dyrektora szkoły, mogą przenieść dziecko do wybranej przez 

siebie szkoły, po przedstawieniu zgody dyrektora przyjmującego. 

7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może 

zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego 

poza szkołą. Wniosek o wydanie takiego zezwolenia należy złożyć do dnia 31 maja 

poprzedzającego nowy rok szkolny. 

 

§ 39 

1. Rodzice mają prawo do: 

a) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci, 

b) dostępu do wszystkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich 

dzieci, 

c) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka, 

d) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych, 

e) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich 

przedstawicieli na sprawy szkoły, 

2. Rodzice mają obowiązek: 

a) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem 

godności dziecka i nie zaniedbywać ich, 

b) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłek szkoły 

skierowany na osiągnięcie celów nauczania i wychowania, 

c) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę 

o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecności 

dziecka na piśmie w terminie 7 dni, w szczególnych przypadkach w terminie 

późniejszym, 
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d) angażować się jako partnerzy w działania szkoły, aktywnie uczestniczyć 

w wyborach i współdziałać w organach szkoły, 

e) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę 

i zachowanie dziecka, 

f) informować, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, 

w obwodzie w której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za 

granicą. 

 

§ 40 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) informacji na temat zakresu wymagań z poszczególnych przedmiotów, 

b) nietykalności osobistej, 

c) posiadania pełnej wiedzy o kryteriach ocen z przedmiotów i zachowania, 

d) właściwie zaangażowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

e) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

f) korzystania z pomocy materialnej doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

g) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

h) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra 

innych osób, 

i) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

j) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 

k) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i pomocy 

przedmedycznej, 

l) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki pod opieką nauczyciela, 

ł) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie 

się w organizacjach działających w szkole, 

m) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych 

i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 

n) odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, na okres przerw 

świątecznych, ferii i wolnych sobót nie zadaje się prac pisemnych (wyjątek 

stanowią zajęcia odbywające się 2 razy w tygodniu, w piątek i poniedziałek), 

o) powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie 

pisemnych sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może odbyć się tylko 

jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa, 

p) uzyskania pomocy w nauce w ramach indywidualnych konsultacji 

z nauczycielem przedmiotu bądź zorganizowanej przez wychowawcę klasy 

lub nauczyciela pomocy koleżeńskiej, 
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r) otrzymania w okresie dwóch tygodni ocenionych prac pisemnych. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, 

a zwłaszcza dotyczących: 

a) noszenia schludnego niebudzącego zastrzeżeń  stroju i fryzury (zakaz 

farbowania włosów, malowania paznokci, makijażu, i nadmiernie zwracającej 

uwagę biżuterii, ubierania zbyt krótkich spódnic i bluzek z dużym dekoltem, 

oraz na cienkich szeleczkach), obuwia zastępczego, a w dni świąteczne 

ustalone przez dyrektora - stroju galowego: biała bluzka/koszula, ciemna 

spódnica/spodnie, kołnierz marynarski z tarczą. 

Uczniowie noszący dłuższe włosy są zobowiązani do utrzymania ich 

w czystości i ładzie. Jeżeli grzywka jest dłuższa, zasłaniająca oczy, uczniowie 

powinni spinać włosy w taki sposób, aby nie zasłaniały twarzy i nie 

przeszkadzały w kontakcie wzrokowym. 

b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły (nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodziców), 

c) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

d) dbania o dobre imię szkoły, 

e) podporządkowania się zarządzeniom i zaleceniom dyrektora szkoły, 

f) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę osobistą oraz rozwój 

emocjonalny, 

g) uchylony, 

h) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

i) pielęgnowania kultury słowa i reagowania na zło, 

j) naprawienia wyrządzonych szkód materialnych. 

3. W czasie trwania zajęć szkolnych nie wolno uczniom bez zezwolenia wychodzić 

z budynku szkolnego. 

4. Przerwy w zależności od warunków atmosferycznych uczniowie mogą spędzić na 

podwórzu szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

5. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest 

zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. 

6. Telefon komórkowy musi być wyłączony w czasie zajęć szkolnych (posiadanie 

i korzystanie z telefonu w szkole odbywa sie na wyłączną odpowiedzialność 

ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcia lub kradzież telefonu). 

7. Korzystanie przez uczniów z urządzeń elektronicznych rejestrujących, 

przetwarzających oraz przesyłających dźwięk lub obraz wymaga uzyskania zgody 

wychowawcy lub dyrektora szkoły, w szczególnych przypadkach zgody może 

udzielić nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem. 
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§ 41 

1. Społeczność szkolna nagradza uczniów za:  

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,  

b) wzorową postawę i obronę słabszych,  

c) wybitne osiągnięcia w nauce i konkursach, 

2. Rodzaje nagród: 

a) wyróżnienie wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę, dyrektora szkoły, 

b) wyróżnienie przez dyrektora szkoły wobec uczniów na apelu szkolnym na 

wniosek samorządu klasowego, szkolnego, wychowawcy, 

c) przyznanie uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, dyplomu 

„wzorowy uczeń”, w klasach IV – VI świadectwa z wyróżnieniem, 

d) wręczenie rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu listów 

gratulacyjnych, 

e) umieszczenie nazwisk uczniów wyróżniających się na gazetce samorządu 

szkolnego, na stronie internetowej szkoły, 

f) umieszczenie nazwisk uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i pracy 

na rzecz szkoły, w Księdze Pamiątkowej, 

g) przyznanie przez radę pedagogiczną i radę rodziców nagród książkowych lub 

innych, uczniom szczególnie wyróżniającym się (średnia ocen 5,0 lub więcej, 

zachowanie co najmniej bardzo dobre). 

 

§ 42 

1. Społeczność szkolna karze uczniów za nieprzestrzeganie regulaminu, 

a w szczególności za:  

a) wulgarne zachowanie się w stosunku do innych,  

b) brak poszanowania mienia szkoły,  

c) nieprzestrzeganie norm współżycia w zespole klasowym,  

d) wybryki chuligańskie.  

2. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie statutu szkoły. 

3. Rodzaje kar: 

a) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy, 

b) upomnienie dyrektora wobec klasy, 

c) nagana wychowawcy wobec klasy, 

d) pisemna nagana dyrektora, którą wręcza w obecności rodziców, 

e) zawieszenie prawa do udziału w imprezach i do reprezentowania szkoły na 

zewnątrz, 

f) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole, 

g) w przypadku powtarzających się wykroczeń przeciwko zdrowiu, 

bezpieczeństwu społeczności szkolnej i mieniu szkolnemu, dyrektor może 

wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły. 

4. Dyrektor szkoły lub wychowawca informuje rodziców o nagradzaniu lub ukaraniu 

ucznia. 
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5. Uczniowi i rodzicowi ukaranego ucznia przysługuje prawo odwołania się od 

decyzji w następujących formach: 

a) w razie nieprzestrzegania praw ucznia, rodzice (prawni opiekunowie) mogą 

złożyć skargę do dyrektora szkoły, 

b) dyrektor szkoły powinien załatwić skargę bez żadnej zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w ciągu miesiąca, 

c) o sposobie załatwienia skargi dyrektor szkoły zawiadamia skarżącego, 

wskazując w jaki sposób skarga została załatwiona. Zawiadomienie 

o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

d) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za 

bezzasadną i wykazano to w odpowiedzi, a skarżący ponowił skargę bez 

wskazania nowych okoliczności – dyrektor szkoły może, w odpowiedzi na tę 

skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. 
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Rozdział VII 

Wewnątrzszkolny system oceniania 

 
Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 43 

Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania. 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

Ocenianie ma stymulować i wspierać rozwój ucznia zgodnie z jego indywidualnymi 

możliwościami. Zakłada zwiększenie udziału samokontroli i samooceny ze strony ucznia. 

 

§ 44 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

c) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

§ 45 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

c) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach 

przyjętych w niniejszym dokumencie,  

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
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f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

Oceniania bieżące, klasyfikacja śródroczna i roczna, promowanie. 

 

§ 46 

Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. Wymagania te opracowywane są zgodne z ogólnymi kryteriami ustalania stopni 

(§ 59a. ust. 8). Nauczyciele informują też o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Zapisy przedmiotowego systemu oceniania 

nie mogą być sprzeczne z niniejszym dokumentem. 

 

§ 47 

Obowiązkiem szkoły jest informowanie rodziców (prawnych opiekunów) 

o spełnianiu lub niespełnianiu przez uczniów powyższych wymagań edukacyjnych 

w czasie roku szkolnego. Zakłada to ścisłą współpracę nauczycieli i wychowawców 

z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. 

 

§ 48 

 Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 

oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

zachowania. Fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym w formie i miejscu określonym 

przez dyrektora szkoły. 

 

§ 49 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

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

ocenę powinien ją uzasadnić, podając szczegółowe kryteria, według których 

została wystawiona. 

2. Uczniowie mają prawo wglądu do pisemnych prac kontrolnych. Sprawdzone 

i ocenione prace pisemne otrzymują również do wglądu rodzice. Podpisują je, a na 

następnie zwracają nauczycielowi. 
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§ 50 

  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 
w uczeniu się lub zaburzenia rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym. 

 

§ 51 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić również na podstawie orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania. 

 

§ 52 

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

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej 

kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie 

i aktywność ucznia. 

 

§ 53 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia 

ucznia z tych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony”. 

 

§ 54 

Rok szkolny składa się z dwóch okresów. Klasyfikację śródroczną przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu I okresu. 

 

§ 55 

Rodzice są informowani o postępach (osiągnięciach) uczniów na comiesięcznych 

spotkaniach indywidualnych w pierwszy poniedziałek miesiąca oraz na trzech 

ogólnoszkolnych spotkaniach odbywających się w ostatnim tygodniu września, ostatnim 

tygodniu I okresu i pod koniec maja. 

 

§ 56 

Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego 

pośrednictwem jego rodziców – prawnych opiekunów) w formie pisemnej 

(w dzienniczkach) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców 

w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem I okresu i roku szkolnego. 
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§ 57 

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 77. 

 

§ 58 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia.  

 

§ 59 

Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się 

w następujący sposób: 

1. Nauczyciele klas I – II zbierają dane o dydaktycznym rozwoju uczniów i ich 

zachowaniu poprzez bieżące obserwacje i sprawdziany odnotowywane 

w dziennikach klasowych i w dzienniczkach uczniowskich za pomocą systemu 

znaków ustalonych  w zespole przedmiotowym. 

 

Oznaczenia postępów w nauce 

w dzienniku w dzienniczku 

W – wspaniale czerwona buźka 

D – dobrze zielona buźka 

S – słabo żółta buźka,  

(musisz jeszcze popracować) N – niedostatecznie 

Ocenianie zachowania 

Z – wzór do naśladowania złoty medal 

S – niewielkie uchybienia srebrny medal 

B – zachowanie niewłaściwe brązowy medal 

 

2. W klasie III obowiązują oceny wyrażone stopniem od niedostatecznej (1) do 
celującej (6) w celu przyzwyczajenia uczniów do oceniania przedmiotowego 
w klasa IV-VI. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna półroczna i końcoworoczna jest 
oceną opisową. 

3. Sprawdzanie osiągnięć uczniów obejmuje: 

a) wypowiedzi ustne na dany temat, 

b) głośne czytanie, 

c) ciche czytanie ze zrozumieniem, 

d) pisanie z pamięci i ze słuchu, 

e) różne formy wypowiedzi, 

f) kartkówki (mały wycinek wiedzy), 

g) karty pracy (doskonalenie umiejętności), 

h) aktywność na przedmiotach artystycznych, 

i) sprawność motoryczną na zajęciach wychowania fizycznego. 
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4. Sposoby oceniania osiągnięć szkolnych uczniów: 

a) ustna pochwała lub zachęta do większej aktywności, 

b) pisemna relacja w zeszycie ucznia, 

c) naklejki i stemple z buźkami, 

d) oznaczenie braku zadania wykrzyknikiem, 

e) punktacja na sprawdzianach, 

f) cotygodniowa ocena zachowania uczniów (medale do dzienniczków), 

g) ocenianie aktywności ruchowej w dzienniczku, 

h) karta oceny opisowej po I semestrze, 

i) opisowa ocena klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego (świadectwo). 

5. Wyróżnianie uczniów. 

Celem wyróżniania uczniów jest promowanie postaw społecznie pożądanych, 

motywowanie do uczenia się, rozwoju zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie do 

aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym poprzez udział w konkursach 

i zawodach. 

6. Rodzaje wyróżnień: 

a) dyplom wzorowego ucznia - przyznawany na koniec roku szkolnego za 

wzorowe zachowanie (większość złotych medali) i bardzo dobre postępy 

w nauce, 

b) dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce - dla tych uczniów, których 

zachowanie nie należy do wzorowych, ale mają sukcesy dydaktyczne, 

c) uchylony, 

d) wyróżnienia szczególne: dyplomy za udział w konkursach szkolnych, 

zawodach sportowych i kołach zainteresowań. 

 

§ 59a 

Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych dla I etapu 

edukacyjnego uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności 

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej. Wskazuje również na 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności 

w nauce lub rozwojem uzdolnień. 

 

§ 59b 

1. Klasyfikacja śródroczna w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania w I okresie oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych (według skali określonej 

w pkt. 8) i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (według charakterystyk 

określonych w § 73). 

2. Ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych powinna zawierać prognozę klasyfikacyjną 

tzn. informować o ewentualnym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną na koniec 

roku szkolnego. Szkoła, w miarę możliwości, powinna stworzyć uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 
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3. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są: 

a) zakres zdobytych wiadomości i umiejętności, 

b) rozumienie materiału, 

c) umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, 

d) kultura przekazywania wiadomości. 

4. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny 

bieżącej: 

a) odpowiedzi ustne, 

b) sprawdziany pisemne, 

c) prace domowe, 

d) projekty edukacyjne i inne prace wykonywane przez uczniów, 

e) estetyka zeszytu przedmiotowego (zależnie od przedmiotu), 

f) ocena aktywności ucznia podczas zajęć, 

g) działalność pozalekcyjna ucznia. 

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany na początku roku szkolnego do zapoznania 

uczniów ze szczegółowymi kryteriami ustalania ocen bieżących, klasyfikacyjnych 

śródrocznych i rocznych z jego zajęć, zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi 

w pkt. 8. Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one 

jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów 

poszczególnych klas), z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono 

dostosowanie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system 

oceniania dla danego przedmiotu. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w oparciu o oceny bieżące 

z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych –

obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność 

i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 

8. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według poniższe skali 

stosując następujące kryteria oceniania: 
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Stopień 
Stopień wyrażony 

słownie 
Ogólne kryteria ustalania stopni 

6 
celujący  

(cel) 

Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program 

obowiązkowy. Systematycznie pogłębia swoje 

zainteresowania przedmiotem, proponuje oryginalne 

rozwiązania problemów, osiąga sukcesy w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych lub wyróżnia się na tle 

klasy wiedzą ogólną i inteligencją. 

 

5 
bardzo dobry 

(bdb) 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności dopełniające 

objęte programem nauczania, uznawane za trudne do 

opanowania, złożone i nietypowe. Jest zainteresowany 

przedmiotem, aktywny na lekcjach. Samodzielnie 

rozwiązuje zadania i problemy o znacznym stopniu 

trudności, umie zastosować wiedzę w sytuacjach 

nietypowych. 

4 
dobry  

(db) 

Uczeń dysponuje wiedzą pozwalającą na wykonanie 

zadań przewidzianych w programie nauczania, 

obejmującą elementy treści rozszerzonych. Jest 

aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe prace, 

zadania. 

 

3 
dostateczny  

(dst) 

Uczeń opanował podstawowe wiadomości 

i umiejętności przewidziane w programie w stopniu 

zadawalającym. Potrafi samodzielnie wykonać 

ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności. 

 

2 
dopuszczający 

(dp) 

Uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać 

polecenie wymagające zastosowania umiejętności, 

których opanowanie jest przewidziane w programie. 

Luki w opanowaniu materiały i umiejętności nie będą 

przeszkodą w dalszym procesie nauczania i są 

możliwe do uzupełnienia przez ucznia. 

 

1 
niedostateczny 

(ndst) 

Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności 

stwarzających możliwość uzupełnienia braków 

podczas kontynuacji nauki na wyższym poziomie 

nauczania. 

 

 

9. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów, 

z wyłączeniem oceny celującej i niedostatecznej. 
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§ 60 

Brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do 

ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu – chyba, że przedmiotowy 

system oceniania stanowi inaczej. 

W ciągu semestru uczeń może 2 razy zapomnieć zadania, o czym jest zobowiązany 

powiadomić nauczyciela na początku lekcji. Każdy kolejny, nieuzasadniony brak pracy to 

ocena niedostateczna. 

 

§ 61 

Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić 

uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca 

nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, 

dopuszczającej lub dostatecznej. 

 

§ 62 

Dopuszcza się ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, 

innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie 

innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela 

szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej 

klasy. 

 

§ 63 

Nauczyciele klas IV – VI prowadzą dzienniczki ucznia, w których odnotowuje się 

osiągnięcia uczniów (oceny), uwagi o zachowaniu a także przewidywane oceny 

klasyfikacyjne, śródroczne i roczne. Sposób prowadzenia dzienniczka podany jest do 

wiadomości uczniów i ich rodziców. W celu ułatwienia wpisywania ocen rubryki 

w dziennikach odpowiadają rubrykom w dzienniczkach uczniów. Nauczyciele 

systematycznie kontrolują wpisywanie ocen do dzienniczków (oceny negatywne wpisuje 

nauczyciel). 

 

§ 64 

Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania 

oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena). 
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§ 65 

Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu okresu 

szkolnego. Przy ocenach cząstkowych bierze się pod uwagę kulturę przekazu informacji 

(postawa, styl mówienia, dbałość o język). Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno 

za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady 

dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, muzyka, informatyka 

i wychowanie fizyczne. Przy dokonywaniu oceny z przedmiotów artystycznych 

i sportowych bierze się pod uwagę udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych, konkursach, zawodach i turniejach. 

Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym. 

 

§ 66 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 67 

Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen 

bieżących. 

 

§ 68 

Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 2 ocen bieżących 

wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy i umiejętności. 

Nauczyciel w ciągu jednego semestru winien wystawić każdemu uczniowi co najmniej 

tyle ocen cząstkowych, ile wynosi realizowana tygodniowo liczba godzin danego 

przedmiotu razy dwa. 

 

§ 69 

1. Uczeń po wcześniejszym zakwalifikowaniu, zobowiązany jest do uczestnictwa 

w zespołach wyrównawczych. Wobec uczniów, którzy nie dopełnią tego 

obowiązku będą wyciągnięte konsekwencje (powiadomienie rodziców 

o nieobecności, następnie obniżenie zachowania zgodnie z regulaminem oceniania 

zachowania). 

2. Po okresie minimum 2-dniowej nieobecności lub w sytuacji losowej, należy 

zapewnić uczniom 2-dniowy okres usprawiedliwienia nieprzygotowania się. 

3. Gdy uczeń jest nieobecny w szkole tylko w dniu, w którym odbywają się zajęcia, 

realizowane raz lub dwa razy w tygodniu (historia, plastyka, muzyka, technika 

i inne) nieobecność ta nie jest podstawą do usprawiedliwienia nieprzygotowania 

się. 

4. Należy dokonywać wpisów w dziennikach lekcyjnych o obniżonych wymaganiach 

edukacyjnych uczniów. Jednocześnie zadbać o dostosowanie sprawdzianów do 

możliwości tych uczniów oraz zróżnicować kryteria ich oceny. 
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5. Uczniowie, którzy reprezentują szkołę w zawodach sportowych i różnego rodzaju 

konkursach zobowiązani są na bieżąco uzupełnić braki, a ich absencja na lekcji nie 

może być powodem usprawiedliwiania nieprzygotowania. Wyjątkiem jest jedynie 

późny powrót z zawodów do domu. 

 

§ 70 

Ogólne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych: 

1. Za sprawdzian pisemny (test, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną 

pracę ucznia, obejmującą dowolny zakres treści, przeprowadzaną z całą klasą. 

Nauczyciel ma obowiązek przechować sprawdziany pisemne uczniów do końca

 roku szkolnego. 

2. Za kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (trwającą 

nie dłużej niż 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób 

systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz 

zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki – zakończoną wystawieniem 

oceny. Nie przewiduje się poprawiania oceny z kartkówek. 

3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli 

stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. 

Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być 

podstawą wystawienia oceny niedostatecznej. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych 

w terminie 2 tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel 

nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone 

i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują do wglądu według poniższych zasad: 

a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po 

rozdaniu ich przez nauczyciela, 

b) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci. 

5. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych  

w klasach I –III: 

a) częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I –III ustala nauczyciel, 

dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów, 

b) sprawdziany pisemne są zapowiadane w kasach I – III z przynajmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem, 

c) poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów kolorem 

czerwonym i naniesieniu poprawnej formy wraz z komentarzem  nauczyciela. 

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach IV-VI 

określają odrębne przepisy przedmiotowego systemu oceniania. 

7. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić zasady 

ustalania ocen zgodnie z § 59b. 
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8. Uczniowie mają możliwość poprawienia ocen niedostatecznych i dopuszczających 

ze sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni. Uczeń sam zgłasza chęć poprawy oceny 

bez dodatkowego przypominania. Dany sprawdzian może być poprawiany jeden 

raz, a ocena odpowiada aktualnym wiadomościom i umiejętnościom ucznia (może 

być wyższa lub niższa od otrzymanej na sprawdzianie). Obydwie oceny są brane 

pod uwagę przy klasyfikacji.  

 

§ 71 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

przez niego klasy na wniosek wychowawcy klasy oraz w po zasięgnięciu opinii 

rodziców (prawnych opiekunów). 

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

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

3. Uczeń klasy IV – V otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ( z zastrzeżeniem §. 75 pkt. 2 i 3). 

4. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

6. Dzięki wykonywaniu dodatkowych prac i sukcesom w konkursach oraz czynnemu 

i systematycznemu udziałowi w kółkach zainteresowań uczeń ma podwyższoną 

ocenę z przedmiotu. 

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej w klasie VI uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, z zastrzeżeniem 

§ 75 pkt. 2 i 3 i §84 ust. 8. 
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§ 71 a 

 

Warunki i procedura uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

1. Rodzic (opiekun prawny) może wystąpić z pisemną prośbą do dyrektora szkoły, 

o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, w ciągu 2 dni roboczych od uzyskania informacji o przewidywanej 

ocenie z zajęć edukacyjnych w dzienniczku ucznia. 

2. Dyrektor wraz z nauczycielem prowadzącym sprawdza czy uczeń spełnia warunki 

dopuszczenia go do egzaminu podwyższającego ocenę roczną. Jeśli tak, wówczas 

dyrektor powołuję komisję odpowiadającą za przebieg egzaminu. 

3. Warunkiem koniecznym do wystąpienia o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej jest 

uzyskanie w ciągu roku szkolnego z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek 

i odpowiedzi ustnych, średniej oceny z przedmiotu:  

a) na ocenę dostateczną minimum 2,4, 

b) na ocenę dobrą minimum 3,4, 

c) na ocenę bardzo dobrą minimum 4,4.  

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala zakres, formę i termin poprawy, nie później 

jednak niż w ostatnim dniu wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmuje materiał całego roku i składa się 

z części pisemnej i ustnej; sprawdzian z informatyki, wychowania fizycznego, 

plastyki i muzyki ma charakter praktyczny; stopień trudności sprawdzianu 

odpowiada ocenie, do której uczeń aspiruje. 

6. Ocena z przeprowadzonej poprawy nie może być niższa od przewidywanej oceny 

rocznej. 

7. Uczeń może przystąpić do poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z dwóch 

przedmiotów w jednym roku szkolnym. 

8. Nieobecność ucznia w ustalonym przez nauczyciela terminie skutkuje 

utrzymaniem przewidywanej oceny rocznej. 

9. Uczeń nie może skorzystać z prawa do podwyższenia przewidywanej oceny 

rocznej jeżeli: 

a) samowolnie, bez usprawiedliwienia opuszczał  zajęcia, spóźniał się na lekcje, 

b) uporczywie uchylał się od prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz 

wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela, nie odrabiał prac 

domowych, 

c) uniemożliwiał nauczycielowi bieżącą ocenę swoich postępów w nauce, 

d) uchylał się od zapowiadanych prac klasowych, kartkówek, sprawdzianów 

wiedzy i umiejętności, 

e) nie wykorzystywał organizowanej w szkole pomocy w nauce, nie zgłaszał się 

na poprawę ocen,  nie realizował indywidualnego programu uzupełniania 

braków i nadrabiania zaległości. 
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10. Ustalona w powyższym trybie, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących postępowania 

odwoławczego. 

11. Ustalona w powyższym trybie roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem 

przepisów dotyczących postępowania odwoławczego od trybu ustalania rocznej 

oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

12. Wystąpienie rodzica lub opiekuna prawnego o podwyższenie przewidywanej 

oceny rocznej, wynik sprawdzianu wiedzy, nauczyciel odnotowuje w dzienniku 

lekcyjnym. Informację o braku uprawnień ucznia do podwyższenia oceny rocznej 

nauczyciel uzasadnia, wpisując dodatkowo uzasadnienie do dzienniczka ucznia. 

13. Wychowawcy klas corocznie na godzinach wychowawczych (uczniom) oraz na 

zebraniach z rodzicami (rodzicom) przedstawiają niniejsze zasady. Tekst statutu 

dotyczący trybu odwoławczego musi być wywieszony na tablicy informacyjnej 

w budynku szkoły, statut jest dostępny w bibliotece i zamieszczony na stronie 

internetowej szkoły.  

14. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości dni otwartych i zebrań, którzy nie 

kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

edukacyjne sprawiające uczniom poważne trudności, w szczególności nie 

kontrolujący systematycznie dzienniczków, nie mogą w żadnym wypadku, w tym 

kwestionując ocenę, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce 

dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych lub rocznych. 

 

Ocenianie zachowania 

§ 72 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

g) okazywanie szacunku innym osobom, 

h) aktywność na rzecz szkoły. 
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§ 72 a 

 

Warunki i procedura uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą ubiegać się o wyższą niż przewidywana 

ocenę roczną (końcową) z zachowania, jeśli ich dziecko spełnia następujące warunki: 

a) nie otrzymał nagany dyrektora szkoły (zapis uwagi w dzienniku lekcyjnym)  

b) nie otrzymał nagany wychowawcy klasy (odnotowanie uwagi w dzienniku 

lekcyjnym). 

c) nie został karnie przeniesiony do równoległej klasy. 

d) wszystkie nieobecności na lekcjach ma usprawiedliwione. 

e) wszystkie spóźnienia na lekcje ma usprawiedliwione. 

f) jeżeli dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego, ale po 

interwencji wychowawcy, pedagoga, dyrektora lub rodziców nastąpiła 

poprawa zachowania wyrażająca się brakiem negatywnych uwag 

dotyczących jego osoby. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają dyrektorowi zastrzeżenia do przewidywanej 

oceny z zachowania w formie pisemnej do dwóch dni roboczych od momentu 

poinformowania ich o ocenie. Zapisu (z datą) proponowanej oceny dokonuje się 

w dzienniczku uczniowskim. 

3. Wychowawca do dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia zastrzeżenia 

sprawdza, czy uczeń spełnia warunki zawarte w pkt. 1. 

4. Dyrektor zespołu w celu ustalenia oceny powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

a) dyrektor zespołu – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca, 

c) pedagog, 

d) dwóch wskazanych przez dyrektora nauczycieli prowadzących zajęcia 

w danej klasie. 

5. Ocena z zachowania zostaje ustalona w drodze głosowania, zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być 

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

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wyniki głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
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§ 73 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala 

się według następującej skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania są ocenami opisowymi. 

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Procedury wystawiania ocen zachowania 

1) Wychowawca wystawia 4 oceny cząstkowe: 

a) za koleżeńskość (ocena końcowa wynika z ocen wystawionych danemu 

uczniowi przez wszystkich kolegów oraz samoocenę. W przypadku 

rozbieżności decyduje ocena klasy, 

b) za stosunek do wszystkich pracowników szkoły (ocena wynika z ocen 

wystawionych danemu uczniowi przez wszystkich uczących 

nauczycieli; nauczyciele, wystawiając propozycje ocen zachowania dla 

uczniów powinni uwzględnić: stosunek do swojego przedmiotu, kulturę 

osobistą, uwagi wpisane przez siebie do dziennika), 

c) za stosunek do obowiązków szkolnych (ocenia wychowawca na 

podstawie dziennika - uwagi, frekwencja -  oraz obserwacji ucznia, 

d) za aktywność na rzecz szkoły (uczeń jest oceniany przez wychowawcę 

na podstawie obserwacji i notatek w dzienniku, udział w pracach na 

rzecz klasy, szkoły, udział w konkursach, zawodach itp.) 

2) Przy wystawianiu ocen cząstkowych nauczyciele i uczniowie kierują się 

załączonymi „charakterystykami ucznia” na poszczególne stopnie: 

a) ocena wzorowa - charakterystyka ucznia: 

Koleżeńskość: 

 przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami, 

 nie używa wulgarnych słów, 

 występuje z inicjatywą pomocy koleżeńskiej, 

 przeciwstawia się stosowaniu przemocy, 

 odnosi się z szacunkiem i uznaniem do osiągnięć kolegów, 

 jest współczujący, nie wywyższa się, nie obmawia, 

 jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów 

i sytuacji materialnej i rodzinnej kolegów i koleżanek, 

 staje w obronie słabszych, 

 aktywnie uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie. 
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Stosunek do wszystkich pracowników szkoły: 

 jest uprzejmy i uczynny, 

 przestrzega zasad kultury, 

 okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega 

zasad kultury w dyskusjach z dorosłymi), 

 zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły. 

Stosunek do obowiązków szkolnych: 

 nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 

 nie spóźnia się, 

 ma schludny wygląd, podczas uroczystości szkolnych zawsze nosi  strój 

galowy (maksymalna liczba uwag za brak odpowiedniego stroju – 2 w ciągu 

semestru), 

 nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek, 

 rzetelnie przygotowuje się do lekcji, 

 przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz podczas 

przerw śródlekcyjnych, 

 szanuje mienie innych osób i szkoły, 

 dba o ład i porządek w klasie, szkole i jej otoczeniu, 

 rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w szkole i poza nią, 

 zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, 

przekazywanie usprawiedliwień w ciągu tygodnia od pojawienia się 

w szkole, zaliczanie sprawdzianów i prac klasowych itp.), 

 ma liczne pochwały. 

Aktywność na rzecz szkoły: 

 godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy, zawody sportowe), 

 bierze aktywny udział w życiu szkoły (imprezy szkolne, praca samorządu 

szkolnego i klasowego, udział w promocji szkoły), 

 z własnej inicjatywy wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły, 

 powierzone prace wykonuje chętnie i starannie. 

 

b) ocena bardzo dobra – charakterystyka ucznia: 

Koleżeńskość: 

 przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami, 

 nie używa wulgarnych słów, 

 występuje z inicjatywą pomocy koleżeńskiej, 

 przeciwstawia się stosowaniu przemocy, 

 jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań i sytuacji materialnej  i 

rodzinnej kolegów i koleżanek, 

 staje w obronie słabszych, 

 aktywnie uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie. 
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Stosunek do wszystkich pracowników szkoły: 

 jest uprzejmy i uczynny, 

 przestrzega zasad kultury, 

 okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega 

zasad kultury w dyskusjach z dorosłymi), 

 zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły. 

Stosunek do obowiązków szkolnych: 

 nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 

 dopuszczalne są 3 spóźnienia, 

 ma schludny wygląd, a podczas uroczystości szkolnych strój galowy 

(maksymalna liczba uwag za brak odpowiedniego stroju – 3 w ciągu semestru), 

 nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek, 

 rzetelnie przygotowuje się do lekcji, 

 przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz przerw 

śródlekcyjnych, 

 szanuje mienie innych osób i szkoły, 

 dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie 

usprawiedliwień, zaliczanie sprawdzianów i prac klasowych itp.), 

 dba o ład i porządek, 

 ma pochwały. 

Aktywność na rzecz szkoły: 

 godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

 bierze udział w życiu szkoły (imprezy szkolne, praca samorządu szkolnego 

i klasowego, udział w promocji szkoły), 

 powierzone prace na rzecz klasy i szkoły wykonuje chętnie i starannie. 

 

c) ocena dobra – charakterystyka ucznia: 

Koleżeńskość: 

 przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami, 

 nie używa wulgarnych słów, 

 nie odmawia pomocy koleżankom i kolegom, 

 nie stosuje przemocy, nie dokucza słabszym, 

 szanuje pracę swoich koleżanek i kolegów, 

 jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów oraz sytuacji 

materialnej i rodzinnej kolegów i koleżanek, 

 stara się włączać do pracy w grupie. 

Stosunek do wszystkich pracowników szkoły: 

 jest uprzejmy i uczynny, 

 przestrzega zasad kultury, 

 okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega  

zasad kultury w dyskusjach z dorosłymi), 

 wykonuje polecenia pracowników szkoły. 
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Stosunek do obowiązków szkolnych: 

 nie może mieć więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych, 

 dopuszczalna liczba spóźnień do 5, 

 zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze 

wywiązuje się z powierzonych prac i zadań, 

 jego strój nie budzi zastrzeżeń, a podczas uroczystości szkolnych nosi  

strój galowy (maksymalna liczba uwag za brak odpowiedniego stroju 

– 4 w ciągu semestru) 

 nie pali papierosów i nie stosuje innych używek, 

 przygotowuje się do lekcji, 

 przestrzega regulaminów BHP na terenie szkoły, 

 szanuje mienie innych osób i szkoły, 

 dba o ład i porządek, 

 uwagi negatywne i pozytywne równoważą się. 

Aktywność na rzecz szkoły: 

 na prośbę pracowników szkoły wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły. 

 

d) ocena poprawna - charakterystyka ucznia: 

Koleżeńskość: 

 stara się być kulturalny, ale jego sposób kontaktów z kolegami czasami budzi 

zastrzeżenia, 

 zdarza mu się publicznie używać wulgarnych słów, 

 zdarza mu się odmawiać pomocy kolegom, 

 w gniewie zdarza mu się stosowanie przemocy, 

 zdarza mu się w sposób bierny uczestniczyć w bójkach, 

 jest akceptowany w klasie, ale czasem przyczynia się do pogorszenia relacji 

między kolegami i koleżankami, 

 zdarza mu się być nietolerancyjnym i niewyrozumiałym wobec innych 

wyznań, poglądów oraz sytuacji materialnej i rodzinnej kolegów i koleżanek, 

 uczestniczy w formach działalności grupowej, lecz bez zaangażowania. 

Stosunek do wszystkich pracowników szkoły: 

 na ogół jest kulturalny, ale zdarza mu się nie przestrzegać niektórych norm 

zachowania,  

 nie zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły. 

 Stosunek do obowiązków szkolnych: 

 nie może mieć więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych (celowe 

opuszczanie zajęć), spóźnień od 6 do 10, 

 zdarza mu się mieć strój i wygląd budzący zastrzeżenia (maksymalna liczba 

uwag – 7 w ciągu semestru), 

 nie pali papierosów i nie stosuje innych używek, 

 zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji, 

 zdarza mu się łamanie regulaminów BHP obowiązujących w szkole, 
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 szanuje mienie innych osób i szkoły, 

 nie przejawia troski o wygląd otoczenia, 

 ma do 7 uwag negatywnych. 

Aktywność na rzecz szkoły: 

 na prośbę pracowników szkoły wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły, we  

współpracy z innymi uczniami.  

e) ocena nieodpowiednia - charakterystyka ucznia:  

Koleżeńskość: 

 w sposób wulgarny odnosi się do kolegów, 

 jest arogancki, 

 jego zachowanie cechuje agresja, bierze udział w bójkach, 

 przeszkadza kolegom w pracy, niszczy efekty ich pracy, utrudnia 

prowadzenie lekcji, 

 wyśmiewa i lekceważy innych,  

 pogarsza relacje między kolegami i koleżankami, 

 dokucza innym, 

 jest nietolerancyjny i niewyrozumiały wobec poglądów innych oraz sytuacji 

materialnej i rodzinnej kolegów i koleżanek, 

 odmawia pomocy kolegom i koleżankom. 

Stosunek do wszystkich pracowników szkoły: 

 nie przestrzega norm zachowania, 

 lekceważy polecenia pracowników szkoły, 

 jest wulgarny, 

 kłamie i oszukuje, 

 obraża pracowników szkoły. 

Stosunek do obowiązków szkolnych: 

 ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych i powyżej 11 spóźnień (celowe 

opuszczanie zajęć), 

 mimo upomnień nie przestrzega regulaminów szkoły, 

 pali papierosy, pije alkohol i używa narkotyków,  

 nie przygotowuje się do lekcji, 

 pomimo upomnień nauczycieli łamie regulaminy BHP w szkole, 

 niszczy mienie innych osób i szkoły, 

 zaśmieca otoczenie, 

 lekceważy obowiązek noszenia stroju galowego, 

 ma liczne uwagi . 

Aktywność na rzecz szkoły: 

 odmawia wykonywania jakichkolwiek prac na rzecz szkoły, 

 psuje wizerunek szkoły. 
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f) ocena naganna - charakterystyka ucznia: 

Koleżeńskość: 

 jest wulgarny i arogancki, 

 jego zachowanie cechuje agresja, wszczyna bójki, 

 prześladuje koleżanki i kolegów, 

 wyśmiewa się, lekceważy i upokarza innych,  

 wymusza pieniądze i inne rzeczy, 

 zastrasza koleżanki i kolegów, 

 dokonuje kradzieży, 

 namawia innych do negatywnych zachowań, 

 jest nietolerancyjny i niewyrozumiały wobec innych. 

Stosunek do wszystkich pracowników szkoły: 

 nie przestrzega norm zachowania, 

 lekceważy polecenia pracowników szkoły, 

 jest wulgarny, 

 kłamie i oszukuje,  

 obraża nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

 używa gróźb wobec pracowników szkoły, 

 używa przemocy wobec pracowników szkoły. 

Stosunek do obowiązków szkolnych: 

 nie realizuje obowiązku szkolnego, 

 nagminnie się spóźnia, 

 notorycznie łamie obowiązujące w szkole regulaminy,  

 pali papierosy, pije alkohol i zażywa lub rozprowadza narkotyki, 

 notorycznie nie przygotowuje się do lekcji, 

 niszczy mienie innych osób i szkoły, 

 ma liczne uwagi,  

 uporczywie lekceważy obowiązek noszenia stroju galowego, 

 popadł w konflikt z prawem. 

Aktywność na rzecz szkoły: 

 odmawia wykonywania jakichkolwiek prac na rzecz szkoły, 

 psuje wizerunek szkoły, 

 dezorganizuje pracę szkoły. 

5. Aby otrzymać ocenę wzorową, uczeń musi spełnić, co najmniej 90% wymagań tej 

oceny. 

6. Uczeń może mieć obniżoną ocenę z zachowania na nieodpowiednią lub naganną, 

jeśli co najmniej 30% punktów tej oceny cechuje jego zachowanie. 

7. Ostateczna ocena z zachowania jest wystawiona przez wychowawcę na podstawie 

wyżej wymienionych ocen cząstkowych. 

8. Na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ma obowiązek 

przedstawić uzasadnienie swojej oceny. 

9. Ocenę z zachowania wystawia się na I semestr i na koniec roku szkolnego. 
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10. Jeżeli na I semestr uczeń otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną, nie może 

otrzymać na koniec roku szkolnego oceny wzorowej i bardzo dobrej.  

11. Wychowawca ma prawo podnieść ocenę, jeżeli działania wychowawcze wobec 

ucznia odniosły pozytywny skutek. 

12. Ocenę zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

  

 

§ 74 

1. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 

o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny rocznej z zachowania. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3. Uchylony. 

 

§ 75 

1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych. 

2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz 

drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

3. Uczeń, któremu w danej klasie po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy 

szkoły. 

§ 76 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena 

klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

§ 78, ust 1. 
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Egzamin klasyfikacyjny, sprawdzian komisyjny, egzamin poprawkowy 
 

§ 77 

Egzaminu klasyfikacyjny. 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany”. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub jego rodzice do 

dyrektora szkoły. 

4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego, z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na  egzamin klasyfikacyjny.  

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 

nauki, 

b) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 

podpunkt b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, 

muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi 

temu nie ustala się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin 

klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza się 

nie później niż 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej – w przypadku ucznia nieklasyfikowanego - w pierwszym 

semestrze. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w drugim semestrze, egzamin 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć. 

9. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 5 przeprowadza się przed 

śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, 4, 5, pkt. a, 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego 

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

12. Nauczyciel przygotowuje zestaw zadań egzaminacyjnych umożliwiających 

uzyskanie każdego stopnia przewidzianego w skali oceniania. 
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13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, 

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do 

którego dołącza się pisemne prace ucznia i informację o ustnych odpowiedziach. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

ust.16. 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 78, ust. 1. 

 

§ 78 

Sprawdzian komisyjny 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie do 7 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zastrzeżenia do dyrektor szkoły, 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która: 

a) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 

pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć  

edukacyjnych, 

b) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania. 

3. 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 komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może  być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, który powinien odbyć się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Tryb i forma przeprowadzania sprawdzianu zostały określone szczegółowo w § 79, 

ust. 3-9 rozporządzenia. 

 

 

 

§ 79 
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Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej 

klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

O przeprowadzenie egzaminy poprawkowego wnioskuje do dyrektora szkoły 

uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca klasy w terminie do 

5 dni od posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki i techniki oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

5. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidując 

wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do 

egzaminu przez przewodniczącego komisji. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

później niż do końca września 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.9. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia te są 

realizowane w klasie programowo wyższej. 
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§ 80 

Motywacyjna funkcja systemu oceniania. 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem, może otrzymać nagrodę. 

2. Uczniom klas I – III nagrody za wzorową naukę i zachowanie przyznaje 

wychowawca klasy, uwzględniając następujące kryteria: 

a) wysokie wyniki nauczania, uwzględnione zapisami w dziennikach klasowych 

i dzienniczkach uczniowskich śródrocznej i rocznej ocenie opisowej, 

b) właściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią w stosunku do kolegów, 

rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi szkoły, 

c) obowiązkowość – systematyczne wywiązywanie się z powierzonych zadań, 

d) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

e) wysoka frekwencja – nagrody nie może otrzymać uczeń, który ma 

nieusprawiedliwione nieobecności i nieuzasadnione spóźnienia. 

3. Nagrody zapewnia rada rodziców w miarę własnych możliwości finansowych. 

 

§ 81 

Uwagi zgłaszane do dyrektora szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców są 

podstawą do dokonywania analizy i zmian w niniejszym dokumencie. 

 

§ 82 

Zmiany w WSO dokonywane są na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 

 

Ocenianie zewnętrzne 

 

§ 83 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań, określonych 

w odrębnych przepisach. 

2. Informator zawierający 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. 

3. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

4. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia 

powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września, 

a przedłożona dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku 

szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian. 

5. Sprawdzian trwa 60 minut, ale dla uczniów, o których mowa w ust. 4, może być 

przedłużony o 30 minut. 
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6. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do 

sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do 

niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie 

później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez 

dyrektora Komisji Okręgowej. 

7. 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, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. W szczególnych przypadkach losowych bądź 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. 

9. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Wyniki 

sprawdzianu ustala zespół egzaminatorów. 

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

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

11. Szczegółowe ustalenia dotyczące warunków i sposobu przeprowadzania 

sprawdzianu zostały zawarte w utworzonym na wstępie rozporządzeniu. 
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 84 

1. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o planowanych 

i podejmowanych działaniach i decyzjach dotyczących całej społeczności szkolnej.  

2. Konflikty pomiędzy organami szkoły z wyjątkiem dyrektora szkoły rozstrzyga 

dyrektor szkoły będąc bezpośrednim negocjatorem. 

3. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły, rozstrzyga 

w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący szkołę albo organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§ 85 

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

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

4. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan jednostkowy 

wydatków budżetowych. Dyrektor po zaopiniowaniu przez radę rodziców, radę 

pedagogiczną zatwierdza plan i odpowiada za jego realizację. 

5. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 86 

Zmiana statutu.  

1. Statut szkoły jest dokumentem otwartym.  

2. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub jego części mogą składać: rada 

pedagogiczna lub rada rodziców. 

3. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez radę pedagogiczną, która przygotowuje 

projekt zmian i uchwala statut bądź jego zmiany w formie uchwały.  

4. Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania, w drodze własnego 

obwieszczenia, tekstu ujednoliconego statutu. 

 

§ 87 

 Z dniem uchwalenia niniejszego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 w Krośnie traci 

moc dotychczasowy statut z dnia 08.02.2007 r. 

 

§ 88 

 Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w Krośnie został uchwalony przez Radę 

Pedagogiczną w dniu 22 marca 2010 r.  


