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 PODSTAWA PRAWNA STATUTU 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r., Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2015 r., poz. 357, 1268 i 1418). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół z późniejszymi zmianami  (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2007 r. nr 35, poz. 222 ). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słu-

chaczy w szkołach publicznych. (Dz.U.2015 r.,  poz. 843). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przed-

szkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2013 r., poz. 532). 

 
 

 

 

§ 1. 
 

 

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 

 
1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich 

2. Organ prowadzący: Gmina Trąbki Wielkie. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. 

4. Imię szkoły: Kunegundy Pawłowskiej. 

5. Siedziba szkoły: Trąbki Wielkie, ulica Sportowa 19.  

6. Typ szkoły: Sześcioletnia szkoła podstawowa, wraz z oddziałami przedszkolnymi.  
7. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

8. W Szkole działa biblioteka, która służy do wypożyczania uczniom na początku roku 

szkolnego podręczników oraz ich przyjmowania po zakończeniu zajęć dydaktycznych 

zgodnie z regulaminem biblioteki. 

9. Szkoła posiada własny sztandar, godło, tarczę szkolną i ceremoniał szkolny.  

10. Sztandar Szkoły składa się: 

a. na awersie – z chabrowego materiału, na którym wyhaftowany jest biały medalion oto-

czony wieńcem wawrzynu. Na medalionie znajduje się popiersie Patronki. Nad meda-

lionem jest złoty napis: Szkoła Podstawowa, a wokół niego: im. Kunegundy Pawłow-

skiej, na dole zaś: w Trąbkach Wielkich. 

b. na rewersie – z czerwonego materiału, na którym wyhaftowane jest godło państwowe   

i napis w kolorze złotym Bóg Honor Ojczyzna. 

Obie części zszyte są ze sobą, obrębione złotymi frędzlami i przymocowane do drzewca           

z głowicą w kształcie Godła Państwowego, na którym znajdują się pamiątkowe gwoździe.  

11. Godłem szkoły jest exlibris bibliotek Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku 

12. Jednolity strój szkolny składa się z: 

a. munduru szkolnego – kamizelki w kolorze bordowym, 

b. tarczy szkolnej – okrągłej o średnicy 7 cm w kolorze czerwonym z herbem Gminy 

Trąbki Wielkie i okólnym napisem: Szkoła Podstawowa im Kunegundy Pawłowskiej 

w Trąbkach Wielkich. 

13. Strój galowy składa się z: 

c. białej koszuli lub bluzki, 

d. eleganckich czarnych/granatowych spodni lub spódnicy. 

14. Szkoła prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 
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§ 2. 

 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

  
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawach oraz przepisach wydanych na ich 

podstawie, a także w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego i w Szkolnym 

Programie Wychowawczym, Programie Rozwoju Szkoły a w szczególności: 

1) naucza i wychowuje zgodnie z zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej, powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji  

      o Prawach Dziecka; 

2) zapewnia nauczanie i wychowanie przyjmujące za podstawę uniwersalne zasady etyki 

uwzględniające chrześcijański system wartości; 

3) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły; 

4) umożliwia rozwój zainteresowań i zdolności uczniów; 

5) wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia; 

6) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań szkoły. 
 

2. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. 

Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie na-

uczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełnia-

jące się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. 

3. Zadania szkoły są realizowane w ramach zajęć lekcyjnych, szkolnych zajęć pozalekcyj-

nych także podczas zajęć pozaszkolnych, w tym podczas wycieczek przedmiotowych, tu-

rystyczno –  krajoznawczych oraz imprez sportowych i kulturalnych, z uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. 

4. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania do niniejszego statutu ustala 

Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim oraz  Radą Rodziców. 

5. W szkole, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów, mogą być organizowane oddziały 

sportowe, integracyjne lub specjalne. Rekrutacja uczniów do tych oddziałów odbywa się 

zgodnie z zasadami powszechnej dostępności. 

6. Szkoła, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizuje dodatkowe zajęcia dla 

uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania 

szans i wspierania możliwości rozwojowych. 

7. Dla uczniów mających trudności edukacyjne szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze, 

a dla uczniów niezdolnych do edukacji w warunkach szkolnych, w porozumieniu z rodzi-

cami, organizuje dodatkową pomoc specjalistyczną lub nauczanie indywidualne w domu. 

Dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej postawie i budowie ciała oraz z obniżoną 

ogólną sprawnością fizyczną i niektórymi zaburzeniami przewlekłymi szkoła może orga-

nizować gimnastykę korekcyjną. 

8. Szczegółową organizację zajęć, o których mowa w ust. 7 określają odrębne przepisy. 

9. W szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki – na życze-

nie rodziców. Życzenie, o którym mowa jest wyrażanie w formie oświadczenia rodziców, 

które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmie-

nione. 

10. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i za-

spokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpozna-

waniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególno-

ści: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowa-

niem społecznym; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych trudności w uczeniu się; z 

zaburzeń komunikacji językowej; z choroby przewlekłej; z sytuacji kryzysowych lub 

traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań środowiskowych związanych 

z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami 
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środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

11. Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych 

podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, w roku szkolnym 

2015/2016 dla I, II i IV, w następnych latach dla kolejnych klas. Podręczniki są wypoży-

czane uczniom przez bibliotekę szkolną i obowiązują przez 3 lata szkolne. 

12. Szkoła, współdziałając z ośrodkiem pomocy społecznej oraz ośrodkami pomocy rodzinnej 

organizuje pomoc i wsparcie dla uczniów, którzy z przyczyn rodzinnych lub losowych 

znajdują się w trudnej sytuacji. 

13. W celu realizacji zadań w zakresie poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla uczniów            

i rodziców szkoła współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi 

instytucjami świadczącymi pomoc specjalistyczną. 

14. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 12 obejmuje w szczególności: 

1) rozpoznanie potrzeb i zakresu pomocy, 

2) przygotowanie i przekazywanie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy lub 

przeprowadzenie badań specjalistycznych, 

3) realizację ustaleń wynikających z przeprowadzonych badań lub decyzji w sprawie 

udzielenia pomocy. 

12. Szczegółowe zasady udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej okre-

ślają odrębne przepisy. 

13. Obowiązkiem szkoły jest współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania  

       i profilaktyki. Współdziałanie uwzględnia w szczególności prawa rodziców do: 

1) znajomości celów i zadań szkoły oraz programów nauczania i szkolnego programu 

wychowawczego,  

2) znajomości szkolnego systemu oceniania, 

3) uzyskiwania wyczerpujących informacji na temat swojego dziecka, a w szczególności 

o postępach w nauce, zainteresowaniach, napotykanych trudnościach i ich przyczy-

nach oraz sposobach ich przezwyciężania, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania, w tym w zakresie 

zapobiegania zagrożeniom: agresją, przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz in-

nymi przejawami patologii społecznej, 

5) wyrażania swoich opinii dotyczących wszelkich spraw związanych ze statutową 

działalnością szkoły. 

14. Rada Pedagogiczna uchwala Szkolny Program Wychowawczy po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

15. Program wychowawczy szkoły, stanowi załącznik do niniejszego statutu, zawiera cało-

ściowy opis zadań wychowawczych, w tym zawartych w podstawie programowej kształ-

cenia ogólnego, które szkoła zamierza realizować. 

16. Szkoła realizuje, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiska, działania opiekuń-

cze, a w szczególności: 

1) zapewnia nadzór i opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obo-

wiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, a także bezpośrednio przed i po 

zajęciach; 

2) za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć, o których mowa w pkt. 1 odpowiada osoba 

prowadząca zajęcia a podczas przerw nauczyciele pełniący dyżur; 

3) za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek odpowiada opiekun grupy wyznaczony 

przez organizatora wycieczki lub przez dyrektora szkoły; 

4) nauczyciel, którego opiece powierzono uczniów podczas zajęć wymienionych w pkt. 

1 i pkt. 3, nie może opuścić grupy, jeżeli wcześniej nie zapewnił zastępstwa lub nie 

zgłosił dyrektorowi szkoły swojej nieobecności; 
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5) w szkole dla zwiększenia bezpieczeństwa uczniów prowadzony jest monitoring wi-

zyjny. Szczegółowe zasady wykorzystywania monitoringu wizyjnego określają 

szkolne procedury 

17. W szkole podstawą do oceny poziomu edukacji jest systematyczne mierzenie, jakości 

pracy szkoły. W tym celu w szkole funkcjonuje specjalnie powołany Zespół Diagnoz i 

Analiz, który dwa razy w ciągu roku przygotowuje sprawozdania, a na zakończenie roku 

przygotowuje raport. Zespół zajmuje się analizą porównawczą wyników pracy dydaktycz-

nej, wychowawczej i opiekuńczej 

18. Szkoła realizuje cele i zadania przy współpracy z rodzicami uczniów.  

19. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie. 

20. Za szkody wyrządzone na terenie szkoły przez dzieci odpowiedzialność moralną                 

i materialną ponoszą ich rodzice.  

 

 

§ 3. 
 

ORGANY SZKOŁY 

 
Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

 
 

DYREKTOR SZKOŁY 
 

1. Dyrektor Szkoły realizuje zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7.09 

1991 r., w ustawie z dnia 20.01.1982 r. – „Karta nauczyciela”, „Kodeks pracy” oraz 

przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, a w szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 

2) realizuje zadania wynikające z polityki oświatowej kuratora oświaty i organu prowa-

dzącego; 

3) współdziała z organem prowadzącym w zakresie ustalonym określonymi przepisami, 

w tym głównie w sprawach administracyjnych i finansowych; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady szkoły podjęte w ramach ich kompeten-

cji; 

5) wstrzymuje wykonanie sprzecznych z przepisami prawa uchwał i wniosków podejmo-

wanych przez organy wewnętrzne; 

6) organizuje i kieruje działalnością edukacyjną szkoły, jest bezpośrednim przełożonym 

wszystkich pracowników szkoły. 

7) opracowuje budżet szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

8) gospodaruje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosząc odpowie-

dzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

9) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

 

RADA PEDAGOGICZNA 
 
 

2. Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem szkoły powołanym do rozpatrywania, 

oceniania i rozstrzygania spraw związanych całokształtem statutowej działalności szkoły,  

a zwłaszcza z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą. 

1) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

2) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

a. przygotowanie projektu Statutu Szkoły lub jego zmian; 
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b. zatwierdzanie Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu 

Profilaktyki; 

c. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

d. zatwierdzenie Planu Rozwoju Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

e. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

f. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

 w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców. 

g. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

h. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowa-

nego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu do-

skonalenia pracy szkoły lub placówki, 
i. podejmowanie uchwał w innych, istotnych sprawach szkoły. 

3) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

b. projekt planu finansowego szkoły, 

c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień, 

d. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć wykonywanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

4) Zasady organizacji pracy pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regula-

min pracy Rady Pedagogicznej. 

5) Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady 

Pedagogicznej są protokołowane.  

6) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowi-

ska dyrektora (do organu prowadzącego) lub z innego stanowiska kierowniczego                

w Szkole (do dyrektora). 

 

 

RADA RODZICÓW 

 

3. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.  

1) W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. 

2) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami  doty-

czącymi wszystkich spraw szkoły. 

3) W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

4) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkol-

nym.  

5) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.  

6) Regulamin Rady Rodziców określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy 

Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców.  

7) Regulamin, o którym mowa w ust.6 , uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być 

sprzeczny ze Statutem.  

8) Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale 

współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

9)  Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami               

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

10) Do uprawnień obowiązków Rady Rodziców należy: 
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a. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 

b. współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, 

c. wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole, 

d. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym 

i społecznym działającym w szkole, 

e. występowanie do dyrektora w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych               

i przedmiotów nadobowiązkowych, 

f. wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy 

stopień awansu zawodowego, 

g. występowanie do Dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy 

nauczyciela, 

h. delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

Dyrektora Szkoły, 

i. uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów działania Szkoły 

w zakresie wychowania oraz profilaktyki, 

j. opiniowanie projektu, planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

11) W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowa-

nia funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 5.  

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 
 

4. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

1) Zasady wybierania i działalności organów Samorządu Uczniowskiego określa proce-

dura. 

2) Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności doty-

czących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a. prawo do zapoznania się z zestawem szkolnych programów nauczania, szkolnym 

programem wychowawczym oraz wymaganiami szkoły, 

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolny a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

d. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e. prawo organizowania w porozumieniu z Dyrektorem działalności kulturalnej, 

oświatowej sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moż-

liwościami organizacyjnymi, 

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

3) Szczegółowy sposób wykonywania zadań określa regulamin Samorządu Uczniow-

skiego. 

4) Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW 

MIĘDZY NIMI 

 

5. Organy wewnętrzne szkoły zobowiązane są do współdziałania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty. 

1) Organy Szkoły działają na zasadach partnerskich ściśle współpracując i wymieniając 

informacje o podejmowanych działaniach i decyzjach. 
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2) Organy wewnętrzne szkoły przekazują dyrektorowi w formie pisemnej treść wnio-

sków, których realizacja wymaga współdziałania różnych organów. 

3) Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przekazania wniosku wskazanym adresatom ce-

lem rozpatrzenia. 

4) Organ, który otrzymał wniosek zobowiązany jest do przekazania w formie pisemnej 

odpowiedzi z informacją o zajętym stanowisku. 

5) Kluczowe problemy Szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli 

poszczególnych organów.  

6) W sprawach konfliktowych, których nie można rozwiązać w trybie opisanym w ust. 5, 

rozstrzyga dyrektor. 

 

 

§ 4. 
 

 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

1. Rok szkolny rozpoczyna się w pierwszy roboczy dzień września każdego roku i kończy 31 

sierpnia roku następnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na 2 półrocza. Pierwsze półrocze kończy się 31 stycznia. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świą-

tecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 

4. Zajęcia lekcyjne odbywają się przez 5 dni w tygodniu. 

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre-

śla arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego 

roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor ustala tygodniowy roz-

kład zajęć, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

7. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowa-

nych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

8. Dyrektor Szkoły po konsultacjach z Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców może ustanowić 

dodatkowych sześć dni wolnych od zajęć dydaktycznych, pod warunkiem zapewnienia 

zajęć opiekuńczych dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. 

9. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

10. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zaję-

ciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

11. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki               

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

12. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy 

na zajęciach, o których mowa w ust. 10 dokonuje się za zgodą organu prowadzącego 

szkołę. 

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

uczniów. 

14. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, 

zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania 

fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zaję-

ciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego 

dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  



 9 

15. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji 

zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką 

nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki 

na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji 

w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpi-

suje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

16. Uczeń uzyskuje prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia       

z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 

17. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psycholo-

giczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o po-

trzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwala-

nia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją roz-

wojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego 

języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

18. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów do 27 

dyrektor szkoły jest zobowiązany: 

1) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej rady rodziców 

lub 

2) na pisemny wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 

odstąpić od podziału. W przypadku zwiększenia liczby uczniów do 27, w szkole za-

trudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

19. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy. 

20. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadze-

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

zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

21. Czas trwania zajęć w poszczególnych klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zaję-

cia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

22. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki pedagogicznej spowodowanej 

nieobecnością nauczyciela, uczniowie klas IV i programowo wyższych mogą być zwol-

nieni z pierwszych i ostatnich zajęć lekcyjnych. Dotyczy to również klas 0 – III szkoły 

podstawowej, z tym, że rodzice dzieci uczęszczających do tych klas powinni być o tym 

poinformowani przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie dojeżdżający 

w tym czasie mają zapewnioną opiekę świetlicową. 

23. W szkole utworzone są oddziały przedszkolne realizujące wybrany program wychowania 

przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawa programową w wymiarze nie krótszym 

niż 25 godzin tygodniowo. 

24.  Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trąbki 

Wielkie. 

25. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci 6 – letnie objęte rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać 

dzieci 5 – letnie. 

26. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się w ściśle określonym terminie poda-

nym do wiadomości zainteresowanych, na specjalnie opublikowanych ogłoszeniach. 

27. Podstawą zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego jest prawidłowo wypełniona 

"Karta zgłoszenia dziecka”, którą rodzice /prawni opiekunowie/ obowiązani są złożyć       

w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie. 
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28. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców z 

rejonu – zamieszkałe na terenie Gminy Trąbki Wielkie. Dzieci z poza rejonu przyjmo-

wane są zgodnie z regulaminem rekrutacji uchwalonym przez Organ Prowadzący. 

29. Oddziały przedszkolne funkcjonują zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

30. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 wychowanków. 

31. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalenda-

rzowym, w którym kończy ono 7 lat i nie odroczono mu rozpoczęcia spełnienia obo-

wiązku szkolnego. 

32. Do szkoły przyjmuje się: 

1) z urzędu, na podstawie zgłoszenia –  dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, który 

obejmuje miejscowości: Trąbki Wlk. i Ełganowo; 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po przeprowadzeniu postępowania  

rekrutacyjnego dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeżeli Szkoła dysponuje wol-

nymi miejscami (z zastrzeżeniem pozostawienia pięciu wolnych miejsc dla dzieci za-

mieszkujących w obwodzie Szkoły, które mogą dołączyć do oddziału w ciągu roku 

szkolnego). 

33. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  naukę w szkole podstawowej może rozpo-

cząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor Szkoły przyj-

muje takie dziecko, jeżeli spełnia ono jeden z poniższych warunków: 

1)  odbyło roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym poprzedzającym  

rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej 

lub 

2) uzyskało opinię poradni o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole. 

34. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w któ-

rym dziecko kończy 7 lat, wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o odroczenie roz-

poczęcia przez ich dziecko nauki. Decyzję o odroczeniu podejmuje Dyrektor. 

35. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowa-

nie przedszkolne. 

36. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego mogą dwukrotnie (raz w wieku siedmiu lat i drugi raz w wieku ośmiu lat) 

złożyć w terminie do 31 sierpnia wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego. 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) opinię Poradni, z której wynika potrzeba odroczenia spełnienia przez dziecko obo-

wiązku szkolnego. 

37. Dzieci o których mowa w punkcie 36, którym odroczono obowiązek kontynuują przygo-

towanie przedszkolne. 

38. Szczegółowe zasady naboru uczniów do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej okre-

śla Regulamin Rekrutacji.  

 

 

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW  INTEGRACYJNYCH 
 

39. Szkoła organizuje oddziały integracyjne, o ile jest taka potrzeba, w jej najbliższym środo-

wisku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania uczniów o specjalnych potrzebach eduka-

cyjnych spoza obwodu Szkoły. 

40. Nabór dzieci do klasy integracyjnej odbywa się na zasadzie całkowitej dobrowolności. 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych kieruje się do klasy na podstawie orzecze-

nia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, zawie-

rającego wskazanie, że dziecko powinno do takiej klasy uczęszczać. 

41. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 w tym 3 do 5 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
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42. Do pracy w oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających 

specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalida-

cyjne. 

43. W nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizuje się program naucza-

nia szkoły ogólnodostępnej i dostosowuje się go do możliwości ucznia określonych przez 

uprawnioną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną. 

W uzasadnionych przypadkach, dla ucznia, układany jest indywidualny program naucza-

nia. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW 

 

44. Szkoła, w miarę posiadanych środków, organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, 

z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych. 

45. Zajęcia dodatkowe umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich działalność 

społeczną mogą być organizowane w formie: 

1) kół przedmiotowych; 

2) kół zainteresowań; 

3) klubów. 

46. Zajęcia dodatkowe organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą 

być realizowane w formie: 

1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych – dla uczniów, którzy mają znaczne trudności 

w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; 

2) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych – dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających 

z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; 

b) logopedycznych – dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; 

c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym – dla 

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie spo-

łeczne; 

3) zajęć psychoedukacyjnych – dla uczniów lub rodziców w celu wspomagania wycho-

wawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz 

wspierania ich rozwoju. 

47. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki; 

2) Gminnej Biblioteki Publicznej i czytelni; 

3) zespołu urządzeń sportowych; 

4) „szatni szkolnej”; 

5) świetlicy, 

6) stołówki szkolnej. 

48. Uczniowie naszej szkoły korzystają z biblioteki gminnej na zasadach obowiązujących      

w bibliotekach szkolnych. 

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

lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 

50. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie 

może przekraczać 25 uczniów. 

51. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy szkolnej określa jej regulamin zatwierdzony 

przez Dyrektora Szkoły. 

52. Szkoła prowadzi stołówkę, która realizuje zadania opiekuńcze i wspomaga rozwój ucznia. 
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ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I EKSPERYMENTALNEJ 
 

53. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. 

54. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie działalności innowacyjnej po uzyska-

niu wymaganych pozytywnych opinii.  

55. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne 

lub metodyczne, mające na celu poprawę, jakości pracy szkoły. 

56. Innowacje nie mogą naruszać podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz upraw-

nień ucznia do uzyskania świadectwa ukończenia klasy lub szkoły. 

57. Rada Pedagogiczna dokonuje oceny wyników wdrażania innowacji pedagogicznych na 

posiedzeniu podsumowującym pracę szkoły w każdym roku szkolnym. W przypadku 

stwierdzenia, że innowacja powoduje obniżenie poziomu kształcenia Rada może podjąć 

uchwałę w sprawie wstrzymania jej dalszego prowadzenia. 

58. Eksperymentem pedagogicznym są działania służące podnoszeniu skuteczności kształce-

nia w szkole w ramach, których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyj-

nych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej. 

59. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, 

całą szkołę, oddział lub grupę. 

60. Rekrutacja do oddziałów, w których prowadzona jest innowacja lub eksperyment, odbywa 

się na zasadzie powszechnej dostępności. 

61. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

62. Uchwałę w sprawie wprowadzenia w szkole innowacji lub eksperymentu podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

63. Szczegółowe warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej okre-

ślają odrębne przepisy.  

 

 

§ 5. 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 
 
 

1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELA 
 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowie-

dzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy: 

1) prawidłowa realizacja programu edukacyjnego szkoły i dążenie do osiągania jak naj-

lepszych wyników; 

2) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć; 

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ucznia: 

a) bieżąca analiza postępów w nauce uczniów, 

b) zapoznanie się z sytuacją rodzinną dziecka, 

c) współpraca z wychowawcą, rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

4) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych jego opiece uczniów: 

a) stała opieka i kontrola miejsc, w których prowadzi zajęcia i odbywa dyżury oraz 

usuwanie dostrzeżonych zagrożeń i bezzwłoczne powiadamianie o nich dyrekcji, 

b) sprawdzanie obecności uczniów na każdej lekcji i odnotowywanie tego faktu 

w dzienniku lekcyjnym, 

c) zapoznanie uczniów na lekcjach wychowawczych z przepisami bhp i p.poż., 
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d) opracowanie przez opiekunów klasopracowni przyrody, informatyki, techniki 

oraz pomieszczeń sportowych odpowiednich regulaminów zawierających zasady 

korzystania ze znajdujących się tam urządzeń i innego sprzętu, 

e) stosowanie się do odpowiednich przepisów podczas wyjścia lub wyjazdu z ucz-

niami poza teren szkoły; 

5) udział w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał; 

6) udział w organizowanych przez szkołę szkoleniach; 

7) pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw międzylekcyjnych według ustalo-

nego grafiku; 

8) troska o warsztat pracy, dbałość o pomoce dydaktyczne i powierzony sprzęt szkolny 

oraz estetykę przydzielonych gabinetów lub pracowni; 

9) dokonywanie obiektywnej oceny uczniów według zasad przyjętych 

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, z zachowaniem wspierającej i motywującej 

funkcji oceny w tym także: 

a) zapoznanie uczniów z zasadami WSO; 

b) informowanie rodziców o bieżących postępach dziecka (lub wynikach); 

c) regularne odnotowywanie wyników w dokumentacji szkolnej; 

d) uzasadnienie w formie pisemnej półrocznych i rocznych ocen niedostatecznych 

oraz ocen nieodpowiednich i nagannych. 

10)  doskonalenie swoich umiejętności zawodowych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 

11)  systematyczna współpraca z rodzicami. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, zarządzeń Dyrektora Szkoły i poleceń przeło-

żonych; 

2) zachowania tajemnicy służbowej oraz nieujawniania spraw, które mogą naruszyć do-

bro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

5. Nauczycielowi nie wolno: 

1) pozostawić uczniów bez opieki; 

2) usunąć ucznia z pomieszczenia, w którym prowadzi zajęcia; 

3) wysyłać ucznia poza teren szkoły podczas zajęć i przerw. 

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCY 
 

6. Odziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

 wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

8. Do zadań wychowawcy należy: 

1) organizowanie i kierowanie pracą wychowawczą w przydzielonym oddziale; 

2) inspirowanie działań zespołowych i indywidualnych uczniów; 

3) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi 

członkami społeczności szkolnej; 

4) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego; 

5) otaczanie opieką każdego ucznia, zapoznanie się  z  sytuacją  rodzinną  uczniów oraz  

ich stanem  zdrowia; 

6) współdziałanie z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem w celu koordynacji 

działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej; 

7) stały kontakt z rodzicami ucznia, wymiana spostrzeżeń i informacji dotyczących 

wyników wspólnych działań wychowawczych; 

8) informowanie rodziców o wymaganiach programowych szkoły oraz kryteriach 

oceniania; 

9) informowanie rodziców o wynikach klasyfikacji; 
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10) organizowanie nie rzadziej niż raz na kwartał zebrań klasowych z rodzicami; 

11) prowadzenie dokumentacji szkolnej: 

 dziennika  lekcyjnego, w tym w szczególności dbanie o terminowe wpisy 

dokonywane w nim przez innych nauczycieli;  

 arkuszy ocen uczniów; 

12) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego;  

13) kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z ideą demo-

kracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 
 

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

w szczególności: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowa-

nie w miarę potrzeb; 

2) układanie indywidualnych programów nauczania dla uczniów o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych; 

3) współdziałanie w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. 

10. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne ze-

społy problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dy-

rektora szkoły, na wniosek zespołu. 

11. Celem zespołów, o których mowa w ustępie 10 jest podnoszenie, jakości pracy w obsza-

rach stanowiących zakres ich działania, w szczególności poprzez: 

1) diagnozowanie osiągnięć uczniów; 

2) organizowanie różnych form podnoszących aktywność uczniów; 

3) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli wchodzących w skład zespołów; 

4) współpracę z podobnymi zespołami w innych szkołach; 

5) aktywny udział w pracy Szkoły. 

6) doradztwo metodyczne dla początkujących nauczycieli. 
 

 

ZAKRES ZADAŃ PEDAGOGA 
 

12. Do zadań pedagoga należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepo-

wodzeń szkolnych; 

2) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

3) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych prze-

pisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 

4) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki, o których mowa 

w odrębnych przepisach; 

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

6) współdziałanie z: władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami 

uczniów, instytucjami pozaszkolnymi w celu rozwiązywania problemów opiekuńczo-

wychowawczych, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami spe-

cjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz 

w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach; 

7) pedagog szkolny powinien być rzecznikiem konstytucyjnego prawa rodziców do wy-

chowania dzieci: 
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a. w wychowaniu pełni funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodzi-

ców, pomaga rodzicom uczniów w wychowywaniu i podnoszeniu autorytetu; 

b. jest mediatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielami a uczniami; 

c. ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą 

moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia; 

8)  prowadzenie dziennika pracy, w którym rejestruje wykonane czynności, ewidencję 

uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wy-

równawczej. Bierze udział w szkoleniach, zebraniach oraz spotkaniach dla pedago-

gów szkolnych. 

 

ZAKRES ZADAŃ PSYCHOLOGA 

13. Psycholog szkolny realizuje swoje działania współdziałając z nauczycielami, rodzicami 

(prawnymi opiekunami), organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi. We współpracy    

z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi            

w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjali-

stycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. 

14. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1) badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci; 

2) prowadzeni lub organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej dla 

uczniów; 

3) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

4) współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu 

skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjo-

wanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnymi pozaszkolnym 

ucznia; 

5) prowadzenie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym. 

 

ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 
 

15. Do zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy należy: 

1) organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych, 

2) opieka nad dziećmi dowożonymi, 

3) współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i rodzicami, 

4) troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych. 

14. Zadania pozostałych pracowników szkoły określają szczegółowe zakresy czynności usta-

lone przez Dyrektora Szkoły. 

 

RODZICE 

15. Nauczyciele i wychowawcy realizując cele i zadania Szkoły, ściśle współpracują z rodzi-

cami uczniów.  

16. W ramach tego współdziałania rodzice mają prawo do: 

1) poznania zamierzeń i zadań dydaktyczno-wychowawczych klasy i Szkoły; 

2) zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz kończących cykl 

kształcenia; 

3) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i trudności w nauce swego 

dziecka w terminie uzgodnionym wcześniej z nauczycielem tak, aby nie zakłócać toku 

zajęć przez niego prowadzonych; 

4) uzyskania porad w sprawach wychowawczych oraz dotyczących wyboru dalszego 

kształcenia swego dziecka; 

5) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi opinii, uwag i wniosków na temat pracy 

szkoły; 



 16 

6) wnioskowania o zezwolenie na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

17. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych; 

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki 

określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy o systemie 

oświaty; 

5)  powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obo-

wiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie; 

6) udzielenia informacji o aktualnym stanie zdrowia dziecka oraz przyjmowanych przez 

nie lekach, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole; 

7) zasięgania informacji na temat sytuacji szkolnej dziecka oraz jego postępów w nauce, 

a w szczególności uczestniczenia w zebraniach klasowych rodziców (wywiadów-

kach); 

8) umówienia się na indywidualną konsultację z wychowawcą klasy w przypadku 

nieobecności na wywiadówce; 

9) wspomagania nauczycieli w realizacji przedsięwzięć o charakterze szkolnym 

i klasowym na miarę potrzeb, z uwzględnieniem swoich możliwości. 

 

 

 

§ 6. 
 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzo-

wym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku do 

których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie.  

2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 

poprzedzającym rok, w którym rozpoczyna naukę szkolną. 

3. Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

oraz na prośbę rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem, za zgodą Dyrektora Szkoły. 

     

PRAWA I OBOWIĄZKI  UCZNIA 
 

4. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania; 

2) opieki wychowawczej; 

3) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszel-

kimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego 

godności; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie wychowawczym; 

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

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

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami; 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postę-

pów w nauce; 

9) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 
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11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy naukowych w ramach 

organizowanych zajęć; 

12) ubiegania się o pomoc w szczególnych przypadkach losowych; 

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się                

w organizacjach szkolnych. 

5. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień statutu szkoły; 

2) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom 

samorządu szkolnego i klasowego; 

3) dbałości o dobre imię szkoły, tworzenia i wzbogacania jej tradycji; 

4) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i innych for-

mach życia szkoły; 

5) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia szkolne; 

6) przestrzegania zakazu samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć 

oraz oczekiwania na autobus szkolny;  

7) odpowiedzialnego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań; 

8) troski o własny rozwój oraz osiąganie wyników na miarę posiadanych możliwości; 

9) przestrzegania zasad kultury osobistej w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły; 

10) poszanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych; 

11) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych; 

12) ochrony przyrody i dbania o otoczenie szkoły; 

13) dbania o ład, porządek i dyscyplinę na zajęciach i podczas przerw; 

14) przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły cennych przedmiotów, dużych kwot 

pieniędzy, za które Szkoła nie ponosi odpowiedzialności; 

15) przeciwdziałania aktom przemocy, dewastacji i wandalizmu; 

16) dbania o schludny i przyzwoity wygląd; 

17) posiadać i zakładać na zajęcia ustalony i zatwierdzony przez społeczność szkolną 

jednolity strój szkolny.  

18) przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych. 

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przynoszenie tele-

fonu do Szkoły i pozostawienie go, na czas zajęć, w sekretariacie Szkoły. 

 

NAGRODY I KARY 

 

6. Społeczność szkolna nagradza uczniów: 

1. pochwałą wychowawcy lub innego nauczyciela wobec klasy z wpisem do dziennika; 

2. pochwałą Dyrektora Szkoły wobec innych uczniów; 

3. wyróżnieniem postawy ucznia na ogólnym zebraniu  rodziców: 

4. nagrodą Rady Pedagogicznej za stuprocentową frekwencję; 

5. nagrodą książkową Rady Pedagogicznej za szczególne osiągnięcia jeżeli uczeń uzy-

skał średnią ocen co najmniej 4,75 i sprawowanie co najmniej bardzo dobre; 

6. dyplomem uznania: 

7. nagrodą im. Kunegundy Pawłowskiej dla najlepszego ucznia. 

7. Za nieprzestrzeganie statutu społeczność szkolna karze uczniów: 

1) uwagą nauczyciela z wpisem do dziennika; 

2) upomnieniem wychowawcy na forum klasy z wpisem do dziennika; 

3) zawieszeniem w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach           

i wyjazdach klasowych, dyskotekach innych imprezach rozrywkowo - kulturalnych; 

4) nietypowaniem ucznia do reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach                   

i imprezach; 

5) pozbawieniem pełnionych na forum klasy lub szkoły funkcji; 

6) upomnieniem Dyrektora Szkoły; 
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7) upomnieniem Dyrektora Szkoły wobec uczniów z dołączeniem informacji o tej karze 

do arkusza ocen ucznia; 

8) naganą Dyrektora Szkoły; 

9) naganą Dyrektora Szkoły wobec uczniów z dołączeniem informacji o tej karze do 

arkusza ocen ucznia; 

10) przeniesieniem do równoległej klasy; 

11) przeniesieniem do innej szkoły. 

8. W zależności od przewinienia równolegle z upomnieniem lub naganą dyrektora mogą być 

zastosowane kary: zawieszenie w przywilejach ucznia lub przeniesienie do równoległego 

oddziału lub szkoły. Udzielenie nagany powinno być odnotowane w dzienniku danej klasy 

oraz w arkuszu ocen w formie załącznika. 

9. Kara powinna być poprzedzona odpowiednimi działaniami wychowawczymi opracowanymi 

przez nauczycieli przy współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz, w miarę 

możliwości, z rodzicami ucznia.  

10. Decyzję o udzieleniu kar, o których mowa w ust. 7 pkt 6 – 10 podejmuje Dyrektor Szkoły 

na wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego. 

11. Przeniesienie ucznia do innej szkoły następuje decyzją Kuratora Oświaty, podjętą na wnio-

sek Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.  

12. O udzieleniu kar, o których mowa w ust. 7 szkoła powiadamia rodziców. 

13. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od kary w terminie do 14 dni 

od daty jej otrzymania. 

14. Organem odwoławczym w przypadku kar, o których mowa w ust.7 pkt 1-10 jest Dyrektor 

szkoły. 

15. Dyrektor szkoły i powołana przez niego komisja, przeprowadzają postępowanie wyjaśnia-

jące, którego wynik przedstawiają zainteresowanemu uczniowi i jego rodzicom wraz z in-

formacją o uchyleniu bądź podtrzymaniu kary. 

16. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. 

17. W przypadku szczególnie drastycznego łamania obowiązków, uczeń może otrzymać 

surowszą karę z pominięciem innych stopni kar. 

18. Informacje o udzielonych nagrodach i karach przekazywane są na apelach porządkowych. 

 

 

KRYTERIA UDZIELANIA KAR 

 

1. Upomnienie wychowawcy klasy z wpisem do dziennika otrzymuje uczeń za powtarzające 

się przewinienia obejmujące: 

a. używanie wulgarnego słownictwa, 

b. aroganckie zachowanie, 

c. agresję słowną, 

d. nieprzygotowywanie się do zajęć (np. brak uzupełnionego zeszytu, podręczników, 

przyborów szkolnych, prac domowych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego), 

e. nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia na zajęcia szkolne, 
 

2. Upomnienie wychowawcy klasy z dodatkowym ograniczeniem przywilejów otrzymuje 

uczeń za: 

a. niestosowanie się do zaleceń wynikających z upomnień wychowawcy, 

b. agresywne, aroganckie, wulgarne zachowanie wobec pracowników szkoły i uczniów 

w przypadku, kiedy upomnienia wychowawcy nie przynoszą poprawy zachowania, 

c. dezorganizowanie pracy na lekcji (rozmowy, niewłaściwe komentarze, 

niewykonywanie poleceń wynikających z toku lekcji), nierespektowanie decyzji nau-

czyciela dotyczących organizacji procesu nauczania, 

d. liczne spóźnienia, nieusprawiedliwione nieobecności. 
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Upomnienie wychowawcy powinno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 
 

3. Upomnienie Dyrektora Szkoły otrzymuje uczeń za: 

a. niestosowanie się do zaleceń wynikających z udzielonego upomnienia wychowawcy 

klasy, 

b. przemoc fizyczną, wszczynanie bójek i inne przejawy agresji, 

c. rażące naruszanie postanowień Statutu lub regulaminów szkolnych w szczególności 

w zakresie zdrowia i życia członków społeczności szkolnej, 

d. lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych (np. nieusprawiedliwiona absencja na 

zajęciach szkolnych), 

e. nieposzanowanie godności ludzkiej, 

f. używanie wulgaryzmów, 

g. niegodne zachowanie się poza Szkołą (np. w czasie wyjazdów, wycieczek, zawodów 

itp. oraz w drodze do i ze szkoły). 
 

4. Naganę Dyrektora Szkoły otrzymuje uczeń za poważne naruszenie norm i zasad zachowa-

nia oraz współżycia społecznego, a w szczególności: 

a. kradzież mienia społecznego lub prywatnego, 

b. naruszenie godności i nietykalności osobistej uczniów, pracowników szkoły i innych 

osób (przemoc fizyczną i psychiczną), 

c. arogancję wobec pracowników szkoły, 

d. wymuszenia, zastraszenia, 

e. umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych,  

f. permanentne naruszanie postanowień statutu i innych regulaminów szkoły. 

 

Udzielenie nagany powinno być odnotowane w dzienniku szkolnym i arkuszu ocen. 

 

5. Przeniesienie do innej szkoły następuje w przypadku, gdy uczeń notorycznie narusza obo-

wiązki statutowe i stosowane środki dyscyplinujące nie są w stanie zmienić jego postępo-

wania. 

 

 

 

§ 7. 
 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
 

 

 

PIERWSZY ETAP  EDUKACYJNY 

KLASY I – III 

 
1. Ocenianie w edukacji zintegrowanej to proces gromadzenia informacji o uczniach, który 

jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. 

2. Celem oceny jest monitorowanie rozwoju ucznia. Ocena stanowi informację o aktywności, 

postępach i trudnościach oraz uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia. 

3. Ocena pełni funkcję diagnostyczną, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz moty-

wuje ich do nauki, a więc: 

1) daje dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko 

jest na drodze do osiągnięcia celu, 

2) uwzględnia możliwości dziecka, 

3) bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie zadania, 

4) nie etykietuje dzieci, 
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5) zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca, 

6) nie pełni funkcji kary i nagrody, 

7) nie zawiera krytyki osoby, 

8) uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku. 

 

SPOSOBY OCENIANIA 
 

1. Bieżące ocenianie postępów ucznia w przyswajaniu wiadomości i umiejętności może być 

dokonywane w postaci oceny słownej lub za pomocą umownych znaków graficznych     

(w zależności od inwencji nauczyciela). 

2. Począwszy od drugiego półrocza klasy trzeciej w celu zminimalizowania tzw. “progu 

szkolnego” nauczyciel w ocenianiu bieżącym może stosować oceny cyfrowe według skali 

przyjętej w klasach IV – VI. 

3. Analizę bieżących osiągnięć edukacyjnych ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku za-

jęć lekcyjnych. 

4. Sprawdziany badające podstawowe umiejętności i wiadomości oceniane są w skali punk-

towej i na potrzeby mierzenia, jakości pracy szkoły podawane w skali procentowej. 

5. Ocenę śródroczną nauczyciel może przedstawić w postaci karty osiągnięć ucznia, która in-

formuje o postępach w nauce i wskazuje zalecenia do pracy w drugim semestrze. Zalece-

nia te dotyczą zarówno postępów w edukacji, jak i w zachowaniu. 

6. Klasyfikowanie roczne stanowi podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym. Nauczyciel ustala jedną ocenę klasyfikacyjną oraz ocenę z zachowania, 

przy czym obie oceny są ocenami opisowymi. 

7. Ocena śródroczna i roczna oprócz uwzględnienia poziomu opanowania przez ucznia wie-

dzy i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, powinna zawierać wskazanie potrzeb rozwojo-

wych i edukacyjnych ucznia związanych z przezwyciężeniem trudności w nauce lub roz-

wijaniem umiejętności. 

8. Ocenę opisową ucznia nauczyciel dokonuje na podstawie: wnikliwej obserwacji rozwoju 

dziecka, wypowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, wykonywanych ćwiczeń, stoso-

wania zdobytej wiedzy w praktyce, zadań domowych, prac nadobowiązkowych, obserwa-

cji aktywności ucznia, jego współdziałania w grupie, organizowania własnej pracy, zainte-

resowań, uzdolnień uczniów, prac plastycznych, technicznych, literackich, dowolnych. 

9. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

10. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w da-

nym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek 

rodziców(prawnych opiekunów)  ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

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

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

nów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu 

ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego. 

12. Ocena z religii w klasach I – III jest oceną cyfrową zgodną z przyjętą skalą ocen  

        w klasach IV – VI. 

13. Oceny śródroczne, roczne z języka obcego są ocenami opisowymi. 
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SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O ZACHOWANIU I POSTĘPACH DZIECI W EDUKACJI  

 
1. Zebranie organizacyjne na początku roku szkolnego poświęcone omówieniu wymagań 

edukacyjnych w poszczególnych klasach pierwszego etapu edukacji wynikających z pod-

staw programowych. Przekazanie kryteriów oceny w oparciu o wybrany przez nauczyciela 

program nauczania.  

2. Organizowanie zebrań poświęconych omawianiu postępów w nauce i zachowaniu, (co 

najmniej raz w ciągu okresu). 

3. Konsultacje indywidualne. 

4. Spotkania okolicznościowe zgodnie z planem pracy wychowawczej klasy. 

5. Bieżące informowanie rodziców o osiągnięciach i postępach uczniów w postaci wpisów 

do zeszytów, kart pracy itp. – w oparciu o w/w sposoby oceniania. 

6. Sporządzanie opisowej oceny śródrocznej (w formie karty osiągnięć ucznia) i rocznej 

postępów ucznia w edukacji i zachowaniu. 
 

 
 

 

DRUGI  ETAP EDUKACYJNY 

KLASY IV - VI 

 

 

 CELE I ZAKRES WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejęt-

ności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i re-

alizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowaniu oceny będącej odzwier-

ciedleniem posiadanych umiejętności i wiadomości. 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania służy uczniom, nauczycielom i rodzicom. 

1) System oceniania wewnątrzszkolnego zapewnia uczniowi:  

a. systematyczne, bieżące, okresowe, całoroczne i na zakończenie szkoły określanie 

poziomu osiągnięć edukacyjnych objętych przewidzianym programem nauczania, 

b. uświadomienie sukcesów i braków w zakresie opanowanych umiejętności okre-

ślonych programem nauczania, 

c. jawność oceny wraz z jej uzasadnieniem, 

d. systematyczne ocenianie wysiłku włożonego w przyswajanie wiadomości i opa-

nowywanie umiejętności objętych programem, 

e. motywowanie ucznia do dalszej pracy i samorozwoju, 

f. systematyczne dokumentowanie postępów ucznia, 

g. doskonalenie metod przyswajania wiadomości i umiejętności, 

h. możliwość poprawy swoich osiągnięć, 

i. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

j. udzielanie pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

k. wyrabianie nawyku samokontroli i samooceny, 

l. wdrażanie do systematyczności w przyswajaniu wiadomości i umiejętności. 

2) System oceniania wewnątrzszkolnego umożliwia nauczycielowi: 

a. określenie poziomu nauczania poszczególnych uczniów i całej klasy, 

b. dostarczenie informacji o skuteczności wybranych metod nauczania i wychowa-

nia, 

c. doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej, 

d. współpracę z uczniami i rodzicami w osiąganiu celów programu, 

e. modyfikowanie celów programów kształcenia, 
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f. budowanie programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb. 

3) System oceniania wewnątrzszkolnego zapewnia rodzicom: 

a. znajomość wymagań edukacyjnych stawianych dzieciom, 

b. znajomość sposobu sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c. znajomość zasad oceniania zachowania, 

d. systematyczną, szeroką informację o osiągnięciach i postępach oraz trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach dzieci, 

e. jawną i uzasadnioną ocenę postępów dzieci w opanowywaniu umiejętności obję-

tych programem nauczania. 

 
ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA 

 

Ocenianie uczniów 

 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego przygotowuje oraz przedstawia uczniom 

i ich rodzicom (prawnym opiekunom) wymagania edukacyjne dotyczące nauczanego 

przedmiotu (obowiązujące w danym roku szkolnym) oraz informuje o sposobach spraw-

dzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, jak również warunkach i trybie uzyskania wyż-

szej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej. Uczniowie informo-

wani są w formie pisemnej na pierwszej w danym roku szkolnym lekcji przedmiotu nato-

miast rodzice na pierwszym zebraniu informacyjnym na początku roku szkolnego.                                                                

Przedmiotowe systemy oceniania stanowią integralną część wewnatrzszkolnego systemu 

oceniania i tworzą do niego aneks. Są złożone u Dyrektora Szkoły, znajdują się w posiada-

niu każdego nauczyciela. 

2. O zasadach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, jak również o skutkach ustalenia nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania wychowawca informuje uczniów                      

w pierwszym miesiącu nauki, a rodziców podczas pierwszego zebrania. 

3. Pod koniec każdego półrocza nauczyciele (wychowawcy) ustalają odpowiednio oceny 

śródroczne i końcoworoczne uczniów, a następnie przedstawiają je na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. 

4. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym i systematycz-

nym, dokonywanym na podstawie: 

1) ustnych wypowiedzi uczniów,  

2) pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych podczas szkolnych zajęć edukacyjnych, 

3) ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych, 

4) wytworów działalności artystycznej, 

5) zadań domowych, 

6) pisemnych sprawdzianów i prac klasowych, 

7) prac nadobowiązkowych, 

8) obserwacji aktywności ucznia, 

9) udziału w konkursach. 

5. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym. 

6. Każda ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia otrzymuje do wglądu na terenie szkoły uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie).  

8. Kontrolne prace pisemne wpisywane są z tygodniowym wyprzedzeniem. W jednym tygo-

dniu nie powinno być więcej niż trzy takie prace. W ciągu dnia tylko jedna praca. 

9. Kartkówki sprawdzają wiedzę z trzech ostatnich tematów lekcji i nie trwają dłużej niż 15 

minut. 

10. Jeżeli wynik pracy kontrolnej jest dla ucznia niezadowalający, może go raz poprawić  

       w czasie i formie ustalonej przez nauczyciela. 
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11. Ocena uzyskana z poprawy sprawdzianu jest wyraźnie zaznaczona w dzienniku np. okre-

ślonym kolorem. 

12. Stopień trudności sprawdzianu poprawkowego jest taki sam jak macierzystego. 

13. Wszystkie sprawdziany pisemne muszą być opatrzone punktacją, a ich ocena obliczona w 

skali: 
 

od 0 – 29% - ocena 1 

od 30% - 50% - ocena 2 

od 51% - 74% - ocena 3 

od 75% - 85% - ocena 4 

od 86% - 95% - ocena 5 

od 96% -100% - ocena 6. 
 

14. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek wywiązania się z pisemnej pracy kontrolnej. 

Termin i formę jej zaliczenia ustala z nauczycielem przedmiotu. 

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

powinien ją uzasadnić. 

16. Uczniowie klasy IV nie otrzymują ocen niedostatecznych w dwóch pierwszych tygo-

dniach nauki. Zasada ta nie obowiązuje odrabiania prac domowych. 

17. Raz w ciągu półrocza (listopad, kwiecień) odbywa się zebranie z rodzicami, na którym 

wychowawcy informują o bieżących postępach uczniów. 

18. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych po-

trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – tera-

peutycznym, 

b. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia, 

c. posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej , wskazującą na po-

trzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

d. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust. 18 lit. a – c, który jest 

objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwo-

ści psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

e. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

19. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a 

w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

20. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub tech-

nologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.  

       W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

       oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

21. Na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głę-

boką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie dotyczyć może 

części lub całego okresu kształcenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego ję-

zyka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony”. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego dotyczy również uczniów 
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posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nau-

czania. 

22. Dokumentacja związana z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem obejmuje: 

1) Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów. 

2) Kryteria ocen z zachowania. 

3) Prace uczniów. 

4) Decyzje dyrektora szkoły dotyczące zwolnień ucznia z niektórych zajęć. 

5) Opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym o potrzebie 

kształcenia indywidualnego. 

6) Dzienniki lekcyjne. 

7) Dzienniki nauczania indywidualnego. 

8) Dzienniki zajęć pozalekcyjnych. 

9) Arkusze ocen. 

 

Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna  
 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

klasyfikacyjnych w obowiązującej skali oraz oceny z zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku, przed feriami zimowymi, nie póź-

niej jednak niż do 31 stycznia.  

3. Po dokonaniu klasyfikacji śródrocznej odbywa się zebranie z rodzicami, na którym wy-

chowawcy przedstawiają postępy uczniów i ich oceny (w klasach IV – VI) w I półroczu. 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej Rada Pedagogiczna ustali, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie progra-

mowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków a wychowawca in-

formuje rodziców o formie uzupełnienia wiadomości i umiejętności. 

5. Oceny ustalone na koniec roku szkolnego są ocenami rocznymi ucznia i stanowią pod-

stawę jego promocji. 

6. Wychowawcy, po otrzymaniu informacji od nauczycieli przedmiotów są zobowiązani 

poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o przewidywanych końcowo-

rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenach z zachowania na dwa tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

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

ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa doty-

czącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

8. Jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna(końcoworoczna) jest zdaniem ucznia 

lub jego rodziców ustalona niezgodnie z przepisami prawa uczeń ma prawo do składania 

egzaminu sprawdzającego. 

9. O przewidywanej dla ucznia końcoworocznej ocenie negatywnej (niedostatecznej) wycho-

wawca zobowiązany jest poinformować ucznia i pisemnie jego rodziców (prawnych opie-

kunów) nie później niż miesiąc przed końcoworoczną radą klasyfikacyjną. 

10. Około miesiąca przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej od-

bywa się rada pedagogiczna, na której nauczyciele poszczególnych przedmiotów przeka-

zują informację w formie pisemnej wychowawcom o uczniach zagrożonych oceną niedo-

stateczną. 

11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

12. Ocena śródroczna i końcoworoczna powinna być wystawiana na podstawie, co najmniej 

czterech ocen cząstkowych w półroczu obejmujących różne formy sprawdzania wiadomo-

ści i umiejętności. 

13. Nauczyciel, oceniając, bierze pod uwagę zarówno osiągnięcia dydaktyczne, jak i wkład 

pracy ucznia. Ocena uwzględnia wszystkie formy aktywności ucznia. 
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14. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który z obowiązkowych zajęć osiągnął, co 

najmniej, średnią ocen 4,75 oraz otrzymał, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do śred-

niej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. W przypadku gdy uczeń 

uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako 

średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten 

sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w 

górę. 

16. Ocena z religii/etyki oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych, ustalane według skali ocen 

przyjętych w WSO, nie mają wpływu na promocję ucznia do następnej klasy ani na ukoń-

czenie szkoły.  

17. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, najwyższą pozytywną 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

18. O przyznaniu nagrody książkowej na zakończenie roku szkolnego decyduje wychowawca. 

19. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję 

do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

20.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli 

brak jest podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przezna-

czonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Wówczas w dokumentacji przebiegu 

nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

21. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egza-

min klasyfikacyjny. 

22.  Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedli-

wionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną do Dyrektora Szkoły 

do dnia poprzedzającego klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej, Rada Pedago-

giczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

23. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń; 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok oraz program nauki; 

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Przy czym 

dla tego ucznia egzamin nie obejmuje takich obowiązkowych zajęć edukacyjnych jak: 

plastyka, muzyka, technika i wychowanie fizyczne oraz dodatkowe zajęcia eduka-

cyjne. Nie ustala się również oceny z zachowania. 

24. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów 

sztuka (plastyka, muzyka), informatyka, technika oraz wychowanie fizyczne, z których 

egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych. 

25. Zadania (tematy) części pisemnej oraz pytania części ustnej, a także ćwiczenia praktyczne 

przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne z uczniem.  

26. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem 

 i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

27. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela prowadzącego takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne. 

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

rodzice (prawni opiekunowie). 

29. Ocena niedostateczna otrzymana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną niedo-

stateczną końcoworoczną. 

30. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: ter-

min egzaminu, imiona i nazwiska nauczycieli, tematy zadań i pytań egzaminacyjnych  

i ocenę końcową. 
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28. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał niesatysfakcjonującą ocenę z przed-

miotu, ma prawo odwołać się, w terminie dwóch dni od zakończenia roku szkolnego od tej 

oceny i zdawać egzamin komisyjny (co najwyżej z dwóch przedmiotów). 

29. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pisemna prośba ucznia lub jego rodziców 

skierowana do Rady Pedagogicznej. 

30. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu komisyjnego  

i wyznacza komisje w składzie: nauczyciel danych zajęć edukacyjnych oraz nauczyciel 

tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

31. W charakterze obserwatorów w czasie egzaminu mogą być obecni rodzice ucznia. 

32. Do egzaminu komisyjnego nie może przystąpić uczeń, który: 

1) opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia; 

2) miał lekceważący stosunek do przedmiotu (nie pracował na lekcji, nie przynosił ze-

szytu, przyborów, nie odrabiał prac domowych, unikał sprawdzianów i klasówek). 

 

 

Egzamin poprawkowy 
 

1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jed-

nych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Rada Pedagogiczna  

w wyjątkowych przypadkach, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch za-

jęć edukacyjnych. 

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

z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły. 

4. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy progra-

mowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz      w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nau-

czania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

Ocena z zachowania  
 

1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie obserwacji, zeszytu uwag, 

notatek służbowych, frekwencji ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego 

ucznia po konsultacji z innymi nauczycielami Ocena ustalona przez wychowawcę jest 

ostateczna. W sytuacjach konfliktowych ocenę z zachowania pomaga wychowawcy usta-

lić cała Rada Pedagogiczna. 

3. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburze-

nia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub od-

chyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
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4. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyj-

nych jak również na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona nie-

zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu i sposobu ustalania tej oceny.  

6. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie w terminie do 2 dni od dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu i sposobu ustalania tej oceny, Dyrektor 

Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 
8. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy,  

3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie,  

4) pedagog,  

5) psycholog 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

7) przedstawiciel Rady Rodziców.  

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny.  

10. Końcoworoczną ocenę zachowania w trybie odwołania należy ustalić w terminie 5 dni od 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

11. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) wynik głosowania, 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

  

PRZYJĘTA SKALA OCEN 

  
1. Przyjmuje się następującą skalę ocen: 

 

Bieżąca i klasyfikacyjna skala ocen 

Cyfrowo Słownie Skrót 

6 celujący      cel 

5 bardzo dobry      bdb 

4 dobry      db 

3 dostateczny      dst 

2 dopuszczający      dop 

1 niedostateczny      ndst 
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2. W  ocenianiu bieżącym dopuszcza się stawianie przed stopniem znaku „ + ” lub „ - ”.  

3. Ustala się następujące kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

danej dziedziny edukacyjnej 

       oraz 

b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie pro-

blemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

danej dziedziny edukacyjnej, popełnia drobne błędy 

b. sprawnie, z minimalną pomocą nauczyciela, rozwiązuje problemy teoretyczne       

i praktyczne ujęte programem nauczania; 
 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie 

większości treści programowych danego przedmiotu nauczania,  

       oraz 

b. poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności, rozwiązuje typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne niekiedy przy pomocy nauczyciela; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w 

dalszym uczeniu się danego przedmiotu 

       oraz 

b. rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy 

nauczyciela; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował w ograniczonym zakresie podstawowe treści programowe, a braki nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki 

       oraz 

b. rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, typowe zadania o niewielkim stop-

niu trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a. nie opanował niezbędnego minimum podstawowych treści programu nauczania 

danego przedmiotu, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 

       oraz 

b. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stop-

niu trudności nawet przy pomocy nauczyciela. 

Szczegółowe kryteria ocen ustalają nauczyciele poszczególnych dziedzin edukacyjnych. 

4. Śródroczną i końcoworoczną ocenę z zachowania ustala się wg następującej skali: 

 

Zachowanie Skrót 

wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 

dobre db 

poprawne pop 

nieodpowiednie ndp 
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naganne ng 

Ocena dobra jest oceną wyjściową. 

5. Ustala się następujące kryteria ogólne oceny z zachowania: 

1) wzorowe – otrzymuje uczeń, który spełnia  poniższe kryteria: 

a. zawsze stosuje ogólnie przyjęte normy grzecznościowe, 

b. szanuje starszych i rówieśników, jest koleżeński i życzliwy wobec uczniów   i 

pracowników szkoły, 

c. dba o mienie szkolne i prywatne, 

d.  godziny nieobecności ma usprawiedliwione, 

e. nie spóźnia się na lekcje, 

f.  jest przygotowany do zajęć i odrabia prace domowe, 

g. używa kulturalnego słownictwa, 

h.  nosi mundurek szkolny, zmienne obuwie, strój galowy na uroczystości szkolne 

i.  przestrzega norm zawartych w Statucie Szkoły i Kodeksie Ucznia;  

j. aktywnie działa na rzecz klasy, szkoły lub środowiska np:  

– pracuje w samorządzie szkolnym, 

– dba o wystrój klasopracowni i szkoły, 

– bierze aktywny udział w organizacji akademii i imprez klasowych oraz szkol-

nych, 

– wspiera nauczycieli wychowawców swymi inicjatywami, 

– chętnie i czynnie uczestniczy w akcjach i imprezach środowiskowych 

– bierze udział w zawodach, konkursach, godnie reprezentuje szkołę na ze-

wnątrz; 

k. rzetelnie wywiązuje się z obowiązków ucznia i dąży do osiągnięcia coraz lep-

szych wyników, 

l. otrzymuje od nauczycieli pochwały odnotowane w dzienniku lekcyjnym; 
 

2) bardzo dobre – otrzymuje uczeń, który spełnia  poniższe kryteria:  

a.  stosuje ogólnie przyjęte normy grzecznościowe, 

b. szanuje starszych i rówieśników, jest koleżeński i życzliwy wobec uczniów i pra-

cowników szkoły, 

c. dba o mienie szkolne i prywatne, 

d.  godziny nieobecności ma usprawiedliwione, 

e. nie spóźnia się na lekcje, 

f.  jest przygotowany do zajęć i odrabia prace domowe, 

g. używa kulturalnego słownictwa, 

h.  nosi mundurek szkolny, zmienne obuwie, strój galowy na uroczystości szkolne 

i.  przestrzega norm zawartych w Statucie Szkoły i Kodeksie Ucznia;  

j. aktywnie działa na rzecz klasy np:  

– pracuje w samorządzie klasowym, 

– dba o wystrój klasopracowni, 

– bierze aktywny udział w organizacji imprez klasowych, 

– wspiera nauczycieli wychowawców swymi inicjatywami, 

– bierze udział w zawodach, konkursach szkolnych; 

k. rzetelnie wywiązuje się z obowiązków ucznia i dąży do osiągnięcia coraz lep-

szych wyników, 

l. otrzymuje od nauczycieli pochwały odnotowane w dzienniku lekcyjnym 

m. dopuszcza się drobne, nie powtarzające się zastrzeżenia i uwagi dotyczące jego 

postawy i zachowania; 

3) dobre – otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria: 

i. jego postawa nie budzi zastrzeżeń 

b. stosuje ogólnie przyjęte normy grzecznościowe, 

c.  szanuje starszych i rówieśników, 
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d. dba o mienie szkolne i prywatne, 

e. z reguły właściwie zachowuje się w szkole i poza nią – sporadyczne uchybienia 

w zachowaniu natychmiast koryguje i poprawia, 

f. systematycznie uczęszcza na zajęcia i wszystkie nieobecności ma usprawiedli-

wione, 

g. nosi z reguły mundurek szkolny, zmienne obuwie i strój galowy na ustalone 

uroczystości, 

h. dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

i.  wykazuje chęć współpracy z nauczycielami, pozytywnie reaguje na uwagi 

pracowników szkoły, 

j. wywiązuje się z obowiązków szkolnych na miarę swoich możliwości, 

k. podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy lub szkoły 

l. dopuszcza się drobne uchybienia w przestrzeganiu Statutu i regulaminów szkol-

nych; 
 

4) poprawne – otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria: 

a. wypełnia większość obowiązków szkolnych, 

b. jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń, 

c. stara się być grzeczny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły, 

d. kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią (np. w drodze do i ze szkoły, czasie 

wycieczek, wyjazdów do kina, teatru itp.) 

e. przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów, 

f. zdarza mu się przekraczać przyjęte normy zachowania wyrażone uwagami w 

dzienniku, ale pod wpływem wychowawcy lub innych nauczycieli dąży do po-

prawy; 
  

5) nieodpowiednie – otrzymuje uczeń, który dopuścił się co najmniej jednego                  

z  następujących przewinień i otrzymał upomnienie Dyrektora Szkoły: 

a. z premedytacją, złośliwie utrudnia i dezorganizuje prowadzenie zajęć przez 

niewłaściwe zachowanie, nie stosuje się do poleceń i uwag nauczyciela,  

b. agresywnie zachowuje się w stosunku do kolegów (np. prowokuje lub namawia 

do niewłaściwych zachowań, inicjuje bójki i kłótnie, bierze w nich udział) i pra-

cowników szkoły, swoim zachowaniem zagraża innym,  

c. ma negatywny i lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, nie wywiązuje 

się z obowiązków ucznia, 

d. jego kultura osobista budzi zastrzeżenia, używa wulgarnych słów, kłamie, 

e. zaśmieca i niszczy mienie szkoły, uczniów, pracowników lub innych osób, 

f. do szkoły uczęszcza nieregularnie, ma liczne nieuzasadnione spóźnienia i 

nieusprawiedliwione nieobecności,  

g. nie przestrzega postanowień Statutu i regulaminów szkolnych; 
 

6) naganne – otrzymuje uczeń, który dopuścił się, co najmniej jednego z poniższych 

przewinień, nie wykazuje woli poprawy i otrzymał naganę Dyrektora Szkoły: 

a. nagminnie, z nieuzasadnionych przyczyn opuszcza zajęcia szkolne i nie 

usprawiedliwia ich,  

b. w szkole lub poza nią posiada, stosuje lub rozprowadza używki, 

c. nieodpowiednio traktuje inne osoby – stosuje przemoc psychiczną lub fizyczną, 

szantaż, wyłudzenia, zastraszenia, 

d. świadomie narusza godność osobistą uczniów, pracowników szkoły i innych osób 

poprzez używanie słów i gestów uwłaczających, obraźliwych, poprzez agresję, 

zniesławienie lub prowokacje, 

e. przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia i ich używa stanowiąc swoim 

zachowaniem zagrożenie dla siebie i innych, 

f. bierze udział w bójkach i kradzieżach, 

g. wchodzi w konflikt z prawem, 
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h. dewastuje mienie szkolne i społeczne, 

i. wielokrotnie dopuszcza się łamania Statutu i regulaminów szkoły, mimo upo-

mnień nadal, ostentacyjnie, świadomie lekceważy ich przepisy. 

6. Uczeń, który otrzymał nieodpowiednie lub naganne sprawowanie nie ma prawa 

reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach. 

7. W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen z zastrzeże-

niem ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych oraz końcoworocznych ocen z zachowa-

nia, które należy wpisać pełnymi nazwami. 
8. W sytuacjach nieprzewidzianych w statucie wychowawca rozwiązuje problem                          

w porozumieniu z samorządem szkolnym, dyrektorem i radą pedagogiczną. 
 

  SPRAWDZIAN NA ZAKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
1. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza 

sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, 

ustalonych odrębnymi przepisami. 

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

3. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Central-

nej Komisji Egzaminacyjnej. 

4. Sprawdzian trwa 60 minut. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  mają 

prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej albo niepublicznej  po-

radni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. Opinia powinna 

być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym 

odbywa się sprawdzian, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu klasy III szkoły podsta-

wowej. Opinię rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony sprawdzian. Dla uczniów, o których 

mowa czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. 

5. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania należy  dostoso-

wać warunki i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych    i edu-

kacyjnych zgodnych z posiadanym orzeczeniem. Również uczniowie chorzy lub tymcza-

sowo niesprawni mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze 

względu na ich stan zdrowia. 

6. Przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego może być Dyrektor Szkoły lub 

wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w danej szkole. Przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, 

spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.  

7. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w 

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

nie, ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia da-

nego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

8. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku powta-

rza klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku szkol-

nym.  

9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim z za-

kresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu 

na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskane tytuły odpowiednio laureata lub fi-

nalisty. 

10. Uczeń może uzyskać ze sprawdzianu maksymalnie 40 punktów. 

11. Wynik sprawdzianu ustalony przez egzaminatorów jest ostateczny. 

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

praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez dyrektora komisji egzaminacyjnej. 
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13. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wyniku nie odnotowuje się na 

świadectwie ukończenia szkoły. 

14. Wynik sprawdzianu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia 

komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem za-

jęć dydaktyczno – wychowawczych, w przypadku pisania sprawdzianu w terminie póź-

niejszym do dnia 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie to dyrektor szkoły przekazuje 

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 
 

§ 8. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

2. Szkoła posiada własny sztandar, godło, tarczę szkolną i ceremoniał szkolny.  

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

4. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

5. Projekt Statutu Szkoły lub jego zmian przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 

6. Każda zmiana Statutu powoduje konieczność sporządzenia tekstu jednolitego. 

 
  

 

STATUT ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. Regulamin Rady Pedagogicznej; 

2. Regulamin Rady Rodziców: 

3. Kodeks ucznia; 

4. Program profilaktyczny. 

5. Program wychowawczy szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


