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Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa  im. Marii Skłodowskiej-Curie jest ośmioletnią szkołą 

podstawową dla dzieci i młodzieży w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sienkiewicza 19 w Kielcach. 

3. Szkoła nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie. 

4. Pełna nazwa szkoły brzmi Niepubliczna Naukowa  Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie                    

i jest używana w pełnym brzmieniu.  

5. Szkoła używa, zgodnie z odrębnymi przepisami, pieczęci urzędowych o treści: 

1) pieczęć nagłówkowa,; 

2) pieczęć okrągła (duża i mała). 

6. Organem prowadzącym szkołę jest Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A., z siedzibą w Kielcach,           

ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

8. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania                 

i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych                        

i finansowych, na zasadach i warunkach określonych w ustawie - Prawo oświatowe. 

§ 2 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 

2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do 

ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

§ 3 

Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół niepublicznych w ustawie Prawo oświatowe: 

1) zapewnia odpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej i ramowy plan nauczania, 

5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,              

o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty. 

§ 4 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczną Naukową Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Kielcach, 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Kielcach, 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 



4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A w Kielcach. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

§ 5 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw 

programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:  

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej 

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo profilaktyczny 

szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas 

zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

4. Szkoła może realizować projekty edukacyjne, w szczególności oparte o zewnętrzne źródła finansowania, 

w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

§ 7 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, 

emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, 

sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania                                   

i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,  



8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają 

w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego 

naturalnej ciekawości poznawczej, 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania 

własnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez: 

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia, 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej 

dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując 

do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, 

społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz 

zagrożeniami dla miasta i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę 

ciała, 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny 

pracy umysłowej, 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie              

z instytucjami udzielającymi pomocy, 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,  

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności, 



21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach 

międzyludzkich, 

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym, 

25) integrację uczniów niepełnosprawnych. 

§ 8 

Realizacja celów i zadań szkoły może odbywać się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy z różnych przedmiotów i poziomów edukacyjnych, 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

3) organizowanie zajęć obowiązkowych, wynikających z działalności statutowej szkoły oraz zajęć w zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

4) współpracę z Niepubliczną Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną „Świętokrzyska”, Medical Clinic, 

Sądem Rodzinnym w Kielcach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kielcach oraz innymi 

organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę, 

5) wykorzystywanie potencjału nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

§ 9 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu 

jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady                           

i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły, 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów 

przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII,  

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach 

lekcyjnych, 

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

7) dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb uczniów, 

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do 

uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego  

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków  i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej 

czystości, 

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,  

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia. 



2. Obowiązki nauczycieli i pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, to                        

w szczególności: 

1) każdy pracownik szkoły natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

2) pracownicy niepedagogiczni winni zwracać się do każdej osoby postronnej wchodzącej na teren szkoły                

o podanie celu pobytu oraz postępować adekwatnie do sytuacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

i pracownikom szkoły, 

3) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona czynu zabronionego lub stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia lub życia uczniów. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem zgodnie 

z odrębnymi przepisami i procedurami wewnętrznymi wydawanymi w drodze zarządzenia przez dyrektora. 

 

Rozdział III 

Organizacja kształcenia i wychowania 

§ 10 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie 

w szkole – w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego                    

i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby 

oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne – w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej 

uczniom. 

3. Pomoc rodzicom i nauczycielom może być udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana przy współpracy z Niepubliczną Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną „Świętokrzyska” jest odpłatna . Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym 

osobom odpowiadają pedagog szkolny i wychowawcy klas. 

5. Wszyscy nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu 

pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami oraz 

podmiotami, o których mowa w odrębnych przepisach. 

7. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy, dostosowywane do aktualnych potrzeb uczniów. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) dyrektora szkoły, 

4) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem, wychowawcy klasy, 



5) poradni, 

6) pomocy nauczyciela, 

7) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ww. ustawy, 

10) pracownika socjalnego, 

11) asystenta rodziny, 

12) kuratora sądowego, 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci                         

i młodzieży. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez 

zintegrowane działania nauczycieli z innymi specjalistami, także w formach zajęć, o których mowa                                  

w rozporządzeniu o udzielaniu tej pomocy: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

7) porad i konsultacji, 

8) warsztatów. 

9. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

11. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym, szkole jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 

12. W szkole organizuje się koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.  



13. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po 

śródrocznej klasyfikacji może udzielić uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub 

indywidualny program nauki. 

14. Organizowane w szkole konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. 

Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są opieką nauczyciela. 

15. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych                           

i fizycznych ucznia; 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków 

dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

16. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni nauczyciele 

posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. 

17. Do zadań każdego nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należą w szczególności: 

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów, w tym: 

a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

b) rozpoznawanie mocnych i słabych stron ucznia, 

c) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień. 

2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 

dokonanego rozpoznania; 

3) monitorowanie efektywności udzielanej pomocy oraz wprowadzanie niezbędnych modyfikacji. 

§ 11 

1. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje się indywidualny programu edukacyjno-

terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach nad IPET, o terminie posiedzenia zespołu i możliwości 

uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców wychowawca klasy lub inna osoba upoważniona przez 

dyrektora szkoły. 

3. W pracach zespołu mogą uczestniczyć także przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

poradni specjalistycznych.  

4. Do zadań nauczycieli, wychowawców klas i specjalistów w szkole w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów; 



2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły 

lub placówki; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie 

oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów 

i ich uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 

4. Nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści w szkole w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą w szczególności: 

a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

– trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji 

i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także 

potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

– szczególnych uzdolnień, 

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami. 

5. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych ucznia;  

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb; 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

§ 12 

1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się 

indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na 

podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu 

zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu 

rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

u rodziny zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 



5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do 

potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie 

od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego (wychowania 

przedszkolnego), stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są 

realizowane.  

7. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego 

nauczania (przygotowania przedszkolnego) oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowany bezpośrednio z uczniem 

określony jest odrębnymi przepisami. 

10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły 

w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, 

organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły. 

§ 13 

1. System wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych w szkole                    

w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia oraz w dalszej perspektywie – zawodu. 

Obejmuje on w szczególności: 

1) wspieranie każdego ucznia na drodze odkrywania zainteresowań, pasji i talentów poprzez diagnozę jego 

mocnych i słabych stron oraz indywidualizację procesu kształcenia i wychowania, 

2) doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, 

3) gromadzenie i upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji na temat oferty szkół 

ponadpodstawowych, zasad rekrutacji oraz zawodach poszukiwanych na rynku pracy, 

4) prowadzenie badań, warsztatów, zajęć, udzielanie porad indywidualnych oraz spotkań z przedstawicielami 

różnych zawodów. 

2. Za realizację systemu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor, doradca zawodowy, pedagog, 

wychowawcy poszczególnych oddziałów, nauczyciele poszczególnych edukacji i przedmiotów i inne osoby 

wspomagające działania doradcze. 

3. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w ciągu roku szkolnego i cyklu kształcenia, 

zgodnie z podstawami programowymi poszczególnych edukacji i przedmiotów. 

§ 14 

1. W szkole mogą być prowadzone innowacje, które mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia 

edukacyjne i polegają w szczególności na modyfikacji metod i sposobów nauczania przy zachowaniu celów 

i treści nauczania.  

2. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem posiadania przez szkołę odpowiednich środków 

finansowych, a także warunków kadrowych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie innowacji. 

3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami, których cele statutowe obejmują swoim zakresem działania objęte innowacją. 



4. W celu realizacji współpracy, o której mowa w ust. 3, dyrektor szkoły zawiera pisemne porozumienie,                     

w którym określa się zakres współpracy, czas trwania umowy i warunki jej rozwiązania. 

5. Innowacja pedagogiczna może być realizowana w szkole po spełnieniu warunków opisanych w ust. 1 i ust 

2 i zapoznaniu rady pedagogicznej z celem i założeniami innowacji. 

 

Rozdział IV 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 15 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do 

decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest 

Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do 

decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ 

prowadzący szkołę. 

§ 16 

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

wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.  

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej                    

w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę 

nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania 

trybu i form ich realizacji.  

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

6) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

7) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII, 



8) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,                    

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz 

zawieranie pisemnych porozumień określających zakres i czas współpracy, 

9) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków 

wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły, 

10) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

11) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie 

warunków jego spełniania, 

12) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły 

podstawowej, 

13) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

14) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

15) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego 

nauczania, 

16) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

17) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom, 

18) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego 

rozkładu zajęć, 

19) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.  

5. Ponadto dyrektor: 

1) rozlicza dotacje oświatową z właściwym urzędem miasta, 

2) terminowo zgłasza zmiany zachodzące w funkcjonowaniu placówki oraz dokumentach placówki do 

właściwych urzędów, 

3) składa dokumenty do urzędu miasta (np. miesięczne wykazy uczniów), 

4) prowadzi dokumentacje placówki zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, 

5) organizuje prace placówki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i publicznych przedszkoli. 

6) w przypadku realizacji projektów unijnych przez placówkę, nadzoruje prawidłowy proces realizacji 

projektu UE zgodnie z zawartą umową z Instytucją pośredniczącą np. Urzędem Marszałkowskim, 

7) odpowiada przed RIO w razie nieprawidłowości podczas rozliczania dotacji oświatowej, 

8) dba o  prawidłowy dobór wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

9) odpowiada za prawidłowe składania sprawozdań SIO, 

10) zatwierdza dyspozycję przelewów bankowy z konta bankowego placówki dotyczących listy płac i innych 

zobowiązań finansowych, 



11) zawiera umowy cywilnoprawne z kontrahentami, klientami i umowy o prace z pracownikami placówki, 

12) przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

13) odpowiada za zatrudnienie kadry posiadającej wymagane przez prawo kwalifikacje zgodne z aktualnymi 

Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie: 

a) szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, 

b) w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

c) wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                                       

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy –należy w szczególności: 

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom                          

i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym, 

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub 

złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony 

wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka, 

15) ustalanie planu urlopów pracowników szkoły niebędących nauczycielami. 

6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem 

uczniowskim. 

7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

8. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń. 

 

 

 



§ 17 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady 

pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na 

wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

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

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

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 

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

3) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole, 

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                          

i opiekuńczych, 

5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

6) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania, 

7) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

8) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu 

nikt się nie zgłosił, 

9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany. 

5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków.  

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady 

pedagogicznej są protokołowane. 

7. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 18  

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu 

uczniowskiego. 



2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin, który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących 

szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak: 

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

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

3) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie                              

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady 

wolontariatu). 

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

6. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań 

wolontariatu zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych 

oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji 

działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący częścią regulaminu samorządu uczniowskiego. 

§ 19 

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, 

poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły. 

§ 20 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz 

zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim 

wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, 

podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych 

organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora 

szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu 

zainteresowanych stron. 

  

Rozdział V 

Organizacja szkoły 

§ 21 

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

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 16. 



§ 22 

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

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,  

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

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

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

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący 

zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie                                     

z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

§ 23 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 

zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub                                       

w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 

warunków środowiskowych szkoły. 

5. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i formy zajęć 

tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.  

6. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy 

specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły. 

§ 24 

1. Szkoła podstawowa stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych, 

ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć edukacyjnych określane przepisami ustawy prawo 

oświatowe w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,                          

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

4. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie                                     

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

5. Dopuszcza się prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w formie tradycyjnej bądź elektronicznej. 



6. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do systematycznego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji 

szkolnej oraz jej należytego zabezpieczania. 

7. Osobą upoważnioną do dokonania sprostowania w dokumentacji jest odpowiednio: 

1) w przypadku dzienników lekcyjnych - nauczyciel, który popełnił błąd bądź oczywistą pomyłkę, 

wychowawca oddziału, którego pomyłka dotyczy, dyrektor lub wicedyrektor, 

2) w przypadku pozostałej dokumentacji – wychowawca, dyrektor lub wicedyrektor. 

9. Osobą upoważnioną do prowadzenia arkusza ocen jest wychowawca oddziału. 

§ 25 

1. Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice 

wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku 

szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając                                    

z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 3 dni wcześniej. 

6. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie 

ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu 

odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują 

nauczyciele religii.  

8. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii mogą uczestniczyć w lekcjach etyki. 

9. Lekcje etyki mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych. 

§ 26 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, 

na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego 

zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

§ 27 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracownie, które posiadają regulaminy 

wydane przez dyrektora na podstawie projektów przedłożonych przez opiekunów pracowni. 

§ 28 

1. W szkole działa świetlica w godzinach 7.00-17.00. 

2. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

3. Świetlica szkolna zapewnia uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, rozwijania zainteresowań oraz 

umożliwia odrabianie lekcji. 

4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę.  

5. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze 

swojej działalności. 



6. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy                                         

w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin 

niewydolnych wychowawczo. 

7. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się                          

w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 

§ 29 

1. Szkoła prowadzi sekretariat, do którego zadań należy w szczególności: 

1) organizowanie oraz załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem i techniczną obsługą 

korespondencji, 

2) prowadzenie archiwum akt szkoły, 

3) prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów, 

4) wydawanie legitymacji i zaświadczeń dla uczniów, 

5) prowadzenie gospodarki formularzami i drukami oraz świadectwami szkolnymi, łącznie z ewidencją 

druków ścisłego zarachowania, 

6) przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych, 

7) ewidencja korespondencji, jej klasyfikacja oraz zasady przechowywania akt archiwalnych, które reguluje 

odpowiednie przepisy, 

8) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły. 

§ 30 

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów- catering dodatkowo płatny. 

§ 31 

1. Szkoła współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Świętokrzyska” w Kielcach 

oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem: 

1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, 

2) wspomagania szkoły w zakresie zadań: wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,  

3) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

4) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej                                                 

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, 

a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody 

dyrektora szkoły, wyrażonej na piśmie w formie porozumienia o współpracy. 

§ 32 

1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe, którego celem jest: 

1) przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania 

indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, 

2) przygotowanie ucznia do roli pracownika, 



3) przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych                            

i zawodowych, 

4) pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji 

przedmiotowych, 

5) wspieranie działań mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia. 

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII                    

i VIII; dla uczniów klas I – VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; 

w oddziałach przedszkolnych na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami 

wychowania przedszkolnego; 

2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie wykorzystania posiadanych uzdolnień                    

i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych; 

3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu 

na pracowników. 

3. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego. 

§ 33 

1. Podczas pobytu w szkole uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz 

innych urządzeń elektronicznych. 

2. Telefonu komórkowego może używać uczeń, który na uzasadniony wniosek rodziców uzyskał zgodę 

dyrektora szkoły lub uczeń który za wiedzą i zgodą nauczyciela danego przedmiotu używa go jako pomocy 

dydaktycznej podczas lekcji. 

3. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje 

wymierzenie uczniowi kary statutowej. 

4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, bądź innego urządzenia jest zabronione. 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie telefonu i innych urządzeń należących 

do uczniów.  

6. W przypadku używania telefonu w sposób niezgodny z ustalonymi warunkami, nauczyciel ma prawo 

nakazać dziecku zdeponowanie telefon w sekretariacie szkoły. Telefon deponuje się w sekretariacie szkoły 

do zakończenia zajęć w danym dniu. 

 

Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 34 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników na stanowiskach niepedagogicznych. 

2. Pracownicy szkoły podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z §2 pkt 2 

rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 



§ 35 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowiska wicedyrektorów. Dla 

wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, 

uprawnień i odpowiedzialności.  

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo pełni wyznaczony 

wicedyrektor, który wykonuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.  

§ 36 

2. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

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

życia w rodzinie i w społeczeństwie,  

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

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

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

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

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

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

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

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

(dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży                                

i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych 

uzdolnień uczniów. 

4. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo profilaktyczny 

szkoły, 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem 

wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego 

roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

4) kształtowanie osobowości ucznia, 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 



7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami                        

i zainteresowaniami, 

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, 

egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

10) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć 

pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,  

11) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

12) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, 

szkoły, osiedla, 

13) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn 

niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem 

uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia, 

14) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

15) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp 

w szkole i poza nią, 

16) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach                    

w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych, 

17) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora 

szkoły, 

18) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym 

– programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin                                        

z wychowawcą dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych, 

19) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów, 

5. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-

pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, poradni psychologiczno-

pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

6. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących 

przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

 2) z inicjatywy dyrektora. 

7. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy 

następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

8. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu 

klasowego i klasowej rady rodziców. 

9. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja 

jest ostateczna. 



§ 37 

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

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem 

godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości                                

i wolności. 

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

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;  

3. Do zadań nauczyciela należy: 

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

2) efektywnie realizować podstawę programową, 

3) właściwie organizować proces nauczania, 

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania, 

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy, 

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu 

wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie, 

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy 

o niezapowiedzianej nieobecności, 

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów, 

9) indywidualizować proces nauczania, 

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły. 

4. Szczegółowe prawa i obowiązki nauczyciela regulują przepisy Kodeks Pracy. 

§ 38   

1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia 

dydaktyczne w danym oddziale. 

2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy: 

1) projektowanie jednolitych oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych, w tym interdyscyplinarnych 

oraz ich modyfikowanie,  

2) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów 

wychowawczych, 

3) opracowywanie i wdrażanie działań wspierających dla uczniów. 

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy, który jest przewodniczącym zespołu. 

§ 39 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują w szczególności: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji podstawy programowej, 

korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 



2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników 

nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia 

dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia. 

§ 40 

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów 

wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów. 

2. W skład zespołu wchodzą: wskazani przez dyrektora szkoły: 

1) wychowawcy oddziałów, 

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele. 

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły. 

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów, 

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły, 

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej, 

4) opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja. 

§ 41 

1. Dyrektor tworzy stanowisko kierownika świetlicy. 

2. Do zadań kierownika świetlicy należy: 

1) planowanie i organizowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej na terenie świetlicy szkolnej,  

2) czuwanie nad właściwą organizacją i bezpiecznym przebiegiem zajęć uczniów w świetlicy szkolnej, 

3) odpowiedzialność za czynności służbowe wychowawców świetlicy, 

4) opracowanie regulaminu świetlicy oraz planowanie i realizacja budżetu świetlicy, 

5) dbanie o majątek i sprzęt świetlicy. 

3. Szczegółowy zakres czynności kierownika świetlicy określa dyrektor szkoły. 

§ 42 

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. 

2. Kwalifikacje pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy. 

3. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudniani i zwalniani przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami 

„Kodeksu pracy". 

4. Zasady wynagradzania pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy. 

5. Liczba pracowników administracji i obsługi podyktowana jest potrzebami szkoły. 

6. Liczbę i rodzaj etatów opracowuje dyrektor szkoły, a zatwierdza organ prowadzący. 

7. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi 

określa Regulamin pracy. 

8. Wszyscy pracownicy szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów i zobowiązani są do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz do postępowania zgodnie z procedurą w sytuacjach zagrożenia 

uczniów przestępczością i demoralizacją. 



Rozdział VII 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

§ 43 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie                  

z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice 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 przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązku 

szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego 

czasowo za granicą), 

5) rodzice dziecka realizującego  obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa 

w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu, 

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego 

opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły. 

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody i zniszczenia spowodowane przez ucznia 

zarówno w majątku szkoły jak i własności prywatnej innych uczniów. 

§ 44 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest 

współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami podczas wywiadówek, dni otwartej szkoły i konsultacji 

oraz za pomocą dziennika elektronicznego, 

2) porad pedagoga , 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury 

pedagogiczne, zebrania). 

2. Do obowiązków rodziców należy:  

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi 

przejawami patologii społecznej. 

 

 

 



§ 45 

1. Rodzic pisemnie wnioskuje w „Zeszycie korespondencji” lub dzienniku elektronicznym                                                 

o usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole, podając daty i powód nieobecności ucznia. Termin 

dostarczenia usprawiedliwienia wychowawcy klasy upływa 7 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły. 

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć edukacyjnych wyłącznie na pisemną prośbę rodzica zamieszczoną 

w „Zeszycie korespondencji” lub dzienniku elektronicznym. Wychowawca klasy lub nauczyciel zwalniający 

z zajęć wpisuje do dziennika nieobecność usprawiedliwioną i pozostawi „Zeszyt korespondencji” w pokoju 

nauczycielskim do powrotu ucznia do szkoły. Nie zwalnia się uczniów na prośbę wyrażoną podczas 

rozmowy telefonicznej. Dopuszcza się w bardzo pilnych sytuacjach zwolnienie ucznia z zajęć za pomocą 

wiadomości sms wysłanej z numeru telefonu rodzica /prawnego opiekuna zapisanego w dzienniku 

lekcyjnym/. 

3. Rodzic (prawny opiekun) może osobiście zwolnić ucznia z zajęć edukacyjnych u wychowawcy klasy lub 

nauczyciela prowadzącego w klasie zajęcia. Fakt zwolnienia ucznia odnotowuje się w formie pisemnej 

(zwolnienie pisemne przekazuje się wychowawcy, który je przechowuje do końca bieżącego roku 

szkolnego).  

4. Uczeń może być zwolniony przez dyrektora szkoły, wychowawcę klasy lub nauczyciela z zajęć 

edukacyjnych z powodu udziału w konkursie, zawodach lub innej formie zajęć edukacyjnych. 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia bierze osoba zwalniająca. W dzienniku w odpowiedniej 

rubryce frekwencji wpisuje się „ns”. 

  

Rozdział VIII 

Uczniowie szkoły 

§ 46 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców. 

§ 47 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju                         

w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.). 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój odświętny. 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy. 

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej 

śladów. 

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu                                         

i bezpieczeństwu. 

§ 48 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma w szczególności prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, 



3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

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

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

znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

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

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

zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,  

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia, 

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce, 

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujących uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do 

szkoły na podstawie odrębnych przepisów, 

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu 

klasy i szkoły, 

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze), 

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach 

szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów, 

18) pomocy materialnej organizowanej przez szkołę we współpracy z jednostkami pomocy społecznej na 

podstawie odrębnych przepisów, 

§ 49 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy, 

2) dyrektora szkoły. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia,                                  

o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka. 

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie. 

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. 

§ 50 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, 

a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej 

wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – 

w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają, 



3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: 

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,  

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do 

wykonania w domu, 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – 

usprawiedliwienie powinno wpłynąć nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły; 

usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia (także                     

w formie elektronicznej) o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu 

nieobecności podejmuje wychowawca klasy, 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, 

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

10) dbania o piękno mowy ojczystej, 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanować poglądy i przekonania innych, 

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka, 

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba 

że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu, 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie 

używać e-papierosów ani żadnych środków czy substancji potencjalnie niebezpiecznych, 

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających, 

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu, 

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie 

szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić 

zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia, 

17) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny, 

18) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (poza 

użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym): a) tylko w czasie przerw między zajęciami, 

b) rejestrować obrazy i dźwięki, a następnie je odtwarzać, tylko za zgodą osób rejestrowanych, 

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora 

szkoły. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez ucznia o znacznej wartości np. telefony 

komórkowe.  



§ 51 

1.Uczeń może być nagradzany za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, 

2) wybitne osiągnięcia sportowe, kulturalne, itp., 

3) pracę na rzecz szkoły i środowiska, 

4) odwagę i godną naśladowania postawę, 

5) przeciwstawianie się złu, 

6) udzielanie pomocy innym osobom, 

7) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków. 

2. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów: 

1 ) pochwały wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwały dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej, 

3) nagrody książkowe lub rzeczowe, 

4) świadectwo z paskiem, 

5) medal "Najlepszy z najlepszych" wg regulaminu, 

6) dyplom " Uczeń Roku" wg regulaminu, 

7) listy gratulacyjne dla uczniów wg regulaminu, 

8) listy gratulacyjne dla rodziców, 

9) dyplomy. 

3. Do każdej przyznanej nagrody rodzic nagrodzonego ucznia, może wnieść pisemnie zastrzeżenie                                 

z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez 

dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia                                    

z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. 

4. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły. 

§ 52 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary za szczególnie rażące lub uporczywe nieprzestrzeganie statutu 

szkoły. 

2. Uczeń może być ukarany za nagminne niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych.  

3. Kara wobec ucznia może mieć postać: 

1) pozbawienia przywilejów - zawieszenia (na określony czas) prawa ucznia do udziału w imprezach 

klasowych lub szkolnych, udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły, 

2) pisemnej nagany wychowawcy klasy, 

3) pisemnej nagany dyrektora szkoły, 

4) przeniesienia do równoległej klasy, 

5) przeniesienia do innej szkoły decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na wniosek Rady 

Pedagogicznej. 

4. W stosowaniu kary powinna być przestrzegana gradacja. 



5. Pisemna nagana wychowawcy klasy skutkuje obniżeniem o jedną ocenę wynikającej z sumy punktów 

oceny zachowania za półrocze. Pisemna nagana dyrektora szkoły skutkuje obniżeniem o dwie oceny 

wynikającej z sumy punktów oceny zachowania za półrocze. 

6. Dopuszcza się zastosowanie środka wychowawczego w postaci zlecenia prac dodatkowych o walorach 

wychowawczych. 

7. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia. 

8. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni 

pracownicy szkoły. 

§ 53 

1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec 

niego kary. 

§ 54 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę rodzicom ukaranego ucznia przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej w ciągu 7 dniu od nałożenia kary. Dyrektor 

szkoły w terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. 

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły rodzicom ukaranego ucznia przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w ciągu 7 dniu od 

nałożenia kary. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, 

może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.  

 

Rozdział IX 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

§ 55 

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

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

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na 

które składa się: 

1) ocenianie bieżące, 

2) klasyfikacja śródroczna, 

3) klasyfikacja roczna, 

4) klasyfikacja końcowa. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu : 

1) monitorowanie bieżącej pracy ucznia, 

2) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym 

zakresie, 

3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze                   

i jak powinien się dalej uczyć, 



4) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

6) dostarczenie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach                     

i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; 

2) bieżące ocenianie i śródrocznej klasyfikowanie wg skali i w formach przyjętych w szkole;  

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego /półrocza/ i warunki ich poprawiania; 

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane śródrocznych, rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego; 

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

i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów. 

5. Nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu ocen. 

6. Sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na 

zajęciach dydaktycznych. Prace klasowe i sprawdziany działowe zawierają krótkie, pisemne uzasadnienie 

oceny, w którym nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu                     

z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego sprawdzianem. W przypadku kartkówek 

uzasadnienie oceny nie jest wymagane. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace dzieci na najbliższym po 

sprawdzianie dniu otwartej szkoły lub podczas konsultacji. 

8. Nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, odpowiedź czy inną formę sprawdzenia 

umiejętności i wiedzy. 

9. Na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe ocenianych. 

10. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

- na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli lub specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.  



11. Dyrektor szkoły zwalnia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony 

w tej opinii. 

13. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 12 jest obowiązany być obecny na lekcji. 

14. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 12, uniemożliwia ustalenie 

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

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

15. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,                                              

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba 

zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

16. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 15, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia 

ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego 

może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

17. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu 

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

18. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z ćwiczeń z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego 

języka po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

19. W okresie pierwszych dwóch tygodni pobytu w szkole uczniów kl. IV SP w ramach oswajania                                   

z obowiązującym modelem oceniania nie wpisuje się do dziennika lekcyjnego ocen niedostatecznych. 

20. Dokumentację z przeprowadzanych egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych 

udostępnia się na pisemny wniosek rodzica lub ucznia skierowany do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły                    

w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, udostępniania prowadzoną przez placówkę 

dokumentację tych egzaminów. Dokumentacja jest przedstawiana stronie zainteresowanej w obecności 

przewodniczącego konkretnej komisji przeprowadzającej sprawdzian lub egzamin. Przewodniczący komisji, 

obecny w trakcie udostępniania dokumentacji na prośbę rodzica lub ucznia omawia przebieg tego 

egzaminu/sprawdzianu oraz wskazuje mocne i słabe strony ucznia. 

21. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez 

ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego 

w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.  

 

 



§ 56 

Sposoby oceniania w I etapie edukacyjnym 

1. W klasach I-III, ocena klasyfikacyjna ucznia jest oceną opisową. Do sformułowania osiągnięć szkolnych 

ucznia jest niezbędna systematyczna obserwacja jego osiągnięć w ciągu roku szkolnego. 

W tym celu stosuje się: skrótowy zapis umiejętności z zakresu poszczególnych edukacji cyframi: 

6 - 98 - 100% umiejętności, 

5 - 90% - 97% umiejętności, 

4 - 70% - 89% umiejętności, 

3 - 50% - 69 % umiejętności, 

2 - 36% - 49 % umiejętności, 

1 - 0% - 35% umiejętności 

2. W każdym półroczu przewidziane są 2 sprawdziany obejmujące wiedzę i umiejętności z poszczególnych 

edukacji. 

3. Nauczyciel raz w miesiącu ocenia dowolną formę pracy ucznia /sprawdzian pisemny, praca domowa, 

wypowiedź ustna, aktywność i działalność artystyczno-techniczna/. Na bieżąco dokonuje oceny ustnej. 

4. Na koniec I półrocza nauczyciel wychowawca kl. I-III sporządza pisemną, szczegółową charakterystykę 

każdego ucznia. Zawierać ona będzie rzetelną informację na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia 

oraz wskazówki jak pokonać trudności. W kl. I-III ocena roczna jest oceną opisową uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe                                    

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

5. Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko                                     

w wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 

/opiekunów prawnych/. Do szczególnych przypadków zalicza się: 

1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

2) trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych 

środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji; 

3) przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego nauczania; 

4) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie 

edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności 

czytania, pisania;  

5) niedojrzałość emocjonalna - lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, 

moczenie się; 

6) niedojrzałość fizyczna, 

6. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem 

ust. 7.                                  

7. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy                      

i po uzyskaniu zgody rodziców oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, rada 



pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

§ 57 

Sposoby oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów w II etapie edukacyjnym 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza: półrocze I - od 1 września do ferii zimowych, półrocze II - 

od zakończenia ferii zimowych do ferii letnich 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 

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

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

opiekunów) o: 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

§ 58 

Kryteria oceniania 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa 

ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 

4) stopień dostateczny - 3;  

5) stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

2. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował wszystkie treści wynikające z podstawy programowej, 

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

• teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej w danej klasie, 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne                                

i praktyczne ujęte programem nauczania, popełnia nieliczne błędy, 



• potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych 

sytuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

• rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, 

użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji, 

• rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności łatwych, absolutnie 

niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 

§ 59 

Przedmiotowe zasady oceniania 

1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowują Przedmiotowe zasady oceniania zawierające 

informacje o sposobach i formach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, częstotliwość, zasady 

oceniania odpowiedzi ustnych, prac domowych, aktywności i pracy na lekcji uczniów, pracy w grupie                             

i innych elementów będących przedmiotem oceny. 

2. Minimalna liczba ocen cząstkowych z każdego przedmiotu w półroczu wynosi: 3. Muszą to być oceny                     

z różnych form sprawdzania wiedzy. 

3. Przedmiotowe zasady oceniania są dostępne dla uczniów i rodziców u nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów. 

§ 60 

Zasady oceniania bieżącego 

1. Osiągnięcia uczniów będą sprawdzane w następujących formach: 

-praca klasowa, sprawdzian –forma obejmująca sprawdzenie wiadomości i umiejętności przynajmniej                             

z jednego działu 

-pisemne sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu kilku lub kilkunastu lekcji (np. cały dział) 

-kartkówka / dyktando Pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcji.  

-odpowiedź ustna. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bieżącego materiału (także wiadomości                        

i umiejętności niezbędnych do zrozumienia bieżącego materiału a realizowanych wcześniej). 

-ocena za zadania dodatkowe, zeszyty, prace długoterminowe, projekty 

-praca na lekcji  

-aktywny udział w lekcji, praca w grupach. 

2. W ciągu jednego dnia może być przeprowadzona jedna praca klasowa / jeden sprawdzian i dwie kartkówki. 

W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy prace klasowe w jednej klasie. 

3. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o pracy klasowej (sprawdzianie) na tydzień przed 

planowanym terminem jej przeprowadzenia. Fakt ten wpisuje się do dziennika lekcyjnego. Praca klasowa 

(sprawdzian) niewpisana do dziennika nie może się odbyć. Praca klasowa (sprawdzian) zapowiedziana                           



i wpisana do dziennika musi się odbyć w terminie, z wyłączeniem przypadków losowych lub wprowadzenia 

innej formy zajęć edukacyjnych. W przypadku, gdy praca klasowa (sprawdzian) nie odbędzie się                                     

w zapowiedzianym terminie, jest przeprowadzona na najbliższej lekcji. Kartkówka dotycząca materiału                        

z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, nie musi być 

zapowiadana. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzonego sprawdzianu poinformować 

ucznia o otrzymanej ocenie. 

5. W przypadku nieuczestniczenia w którejś z obowiązujących procedur oceniania, bez względu na jego 

przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania jego osiągnięć w trybie określonym 

przez nauczyciela. 

6. W sytuacji nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia przez ucznia do ustalonej zgodnie ust. 6 procedury 

oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym /jednak wyłącznie w toku zajęć szkolnych/ sprawdzić 

czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności. Niedopełnienie przez ucznia tego obowiązku bez 

usprawiedliwienia jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

7. Uczeń może być oceniany podczas zastępstw jeżeli ocenę tę zaakceptuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

8. Każda praca pisemna (sprawdzian, kartkówka) powinna zawierać pytania i zadania o różnym stopniu 

trudności. 

9. Odpowiedzi ustne są oceniane na bieżąco w oparciu o wymagania edukacyjne. Ocena z odpowiedzi jest 

jawna i na prośbę ucznia może być uzasadniona. 

10. W odniesieniu do odpowiedzi wynikającej z własnej inicjatywy ucznia ocenie podlega nie sam fakt 

przejawienia aktywności, lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą umiejętności. Aktywność ucznia nie może 

być oceniana negatywnie. 

11. Przy ustalaniu oceny za pracę pisemną (praca klasowa, sprawdzian, kartkówka) przyjmuje się następujące 

zasady przeliczania punktów na oceny:  

Niedostateczny 0 % - 35 % 

Dopuszczający 36 % - 49 % 

Dostateczny 50 % - 69 % 

Dobry 70 % - 89 % 

Bardzo dobry 90 % - 97 % 

Celujący 98 % – 100 % 

12. W przypadku zajęcia I, II lub III miejsca albo otrzymania wyróżnienia w konkursie wiedzy, 

tematycznym, artystycznym lub sportowym o zasięgu co najmniej miejskim uczeń otrzymuje cząstkową 

ocenę celującą z przedmiotu, którego dotyczył konkurs. 

§ 61 

Zasady i sposoby poprawiania ocen cząstkowych 

1. Każdy uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w trybie 

uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia, 

zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. Oceny z prac klasowych w formie wypracowania, 

kartkówek i odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie. 



2. Ocena poprawiona zgodnie z ust. 1 odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej. Przy klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej liczy się średnia arytmetyczna oceny poprawianej i poprawionej. 

3. Poprawie nie podlega ocena niedostateczna, którą uczeń otrzymał za udowodnioną pracę niesamodzielną 

na pracy klasowej, sprawdzianie, kartkówce lub plagiat. 

4. Uczeń dwa razy w półroczu może poprawić z każdego przedmiotu ocenę inną niż niedostateczna. Jeżeli 

ocena poprawiana jest wyższa niż poprawiona oceny z poprawy nie wpisuje się do dziennika. 

5. Ocena poprawiona zgodnie z ust. 4 odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej. Przy klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej liczy się ocena wyższa. 

§ 62 

Zasady zgłaszania przez uczniów nieprzygotowania do lekcji 

1. Uczeń w ciągu półrocza może skorzystać z prawa bycia nieprzygotowanym do lekcji bez podania powodu:  

1) 1 raz na zajęciach edukacyjnych, dla których liczba godzin w tygodniowym rozkładzie zajęć wynosi                          

1 godzinę lekcyjną, 

2) 2 razy na zajęciach edukacyjnych, dla których liczba godzin w tygodniowym rozkładzie zajęć wynosi                       

2 i więcej. 

2. Za nieprzygotowanie rozumie się: nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej 

kartkówki, brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, brak pomocy dydaktycznych, brak pracy 

domowej. 

3. Braku pracy domowej nie uznaje się za nieprzygotowanie, jeżeli uczeń zgłasza, że nie potrafił jej wykonać. 

4. Chęć skorzystania z prawa do nieprzygotowania uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Fakt ten 

jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym. 

5. Uczeń nie może skorzystać z prawa bycia nieprzygotowanym: na pracy klasowej lub zapowiedzianym 

sprawdzianie, zapowiadanej kartkówce /dyktandzie. 

6. Jeżeli z powodu choroby uczeń był nieobecny w szkole co najmniej 5 dni, to przez pierwsze trzy dni 

pobytu w szkole może być na własną prośbę zwolniony z pisania pracy klasowej, sprawdzianu lub kartkówki 

oraz odpowiedzi ustnej. Pracę pisemną uczeń ten pisze w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

7. W uzasadnionych przypadkach, np. zdarzenia losowe, uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi 

nieprzygotowanie do zajęć nawet, gdy wykorzystał nieprzygotowania, o których mowa w ust. 1. 

§ 63 

Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

1. Klasyfikację uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego: na zakończenie pierwszego 

półrocza i przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

2. Przewidywane dla uczniów oceny śródroczne lub roczne nauczyciele ustalają cztery tygodnie przed 

terminem wystawienia ocen klasyfikacyjnych. 

3. O przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych oraz o nieklasyfikowaniu nauczyciel informuje 

uczniów na zajęciach danego przedmiotu. 

4. W terminie podanym na początku roku szkolnego rodzice są informowani o przewidywanych ocenach 

śródrocznych lub rocznych za pomocą dziennika elektronicznego lub podczas konsultacji. 



5. Informację o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej rodzic jest zobowiązany 

potwierdzić podpisem w czasie konsultacji, które odbywają się w najbliższym terminie po wystawieniu ocen 

przewidywanych. W przypadku nieobecności rodzica na konsultacjach informacja przekazywana jest listem 

poleconym.  

6. Nauczyciele wystawiają oceny klasyfikacyjne śródroczne lub roczne nie później niż na 2 dni przed 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

7. Po zatwierdzeniu ocen klasyfikacyjnych zmiana ocen nie jest możliwa. 

8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

9. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i oceny za II półrocze jest średnia ważona uzyskanych ocen 

bieżących. 

10. Średnią ważoną ocen bieżących przy ustalaniu oceny za półrocze oblicza się według wzoru: 

11. Każda ocena bieżąca, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę: 

Formy aktywności i sprawdzania wiedzy, umiejętności uczniów: waga oceny -kolor zapisu w dzienniku 

elektronicznym 

Waga 1 - niebieski 

Aktywność na lekcji, praca w grupach, prezentacja referatu  

Czytanie, technika czytania 

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń czarny 

Zadanie domowe, projekt, śpiew 

Osiągnięcia w konkursach szkolnych 

Sprawdzian zdolności motorycznych, sprawdzian umiejętności w sportach indywidualnych i zespołowych, 

udział w zawodach sportowych szkolnych i miejskich. 

Waga 2- zielony  

Kartkówka, odpowiedź ustna, dyktando  

Osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich 

Rozwiązanie zadania problemowego 

Praca wytwórcza, gra na instrumentach 

Recytacja ( inscenizacja) 

Czytanie ze zrozumieniem 

Wypracowanie domowe 

Zajęcie miejsc I –IV w sportowych zawodach miejskich i udział w sportowych zawodach wojewódzkich. 

Waga 3- czerwony 

Wypracowanie klasowe, praca klasowa, sprawdzian  

Zajęcie miejsc I-VI w sportowych zawodach wojewódzkich i udział w sportowych zawodach 

ogólnopolskich. 

12. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub sprawdzania wiedzy, umiejętności uczniów niż 

wymienione w §77 ust. 11 nauczyciel ustala sposób oceny oraz jej wagę. 

13. Oceny na zakończenie I i II półrocza będą wystawiane według skali (zaokrąglanie do drugiego miejsca 

po przecinku): 



od 1.0 do 1.61   - niedostateczny 

od 1.62 do 2.61 - dopuszczający 

od 2.62 do 3.61 - dostateczny 

od 3.62 do 4.61 - dobry 

od 4.62 do 5.61 - bardzo dobry 

od 5.62 do 6.0   - celujący. 

14. Ocenę za II półrocze należy zapisać w dzienniku w ostatniej kolumnie przed oceną roczną. 

15. Ostateczna decyzja, co do rocznej oceny należy do nauczyciela uczącego danego przedmiotu przy 

uwzględnieniu całorocznej pracy ucznia, jego możliwości psychofizycznych i indywidualnej sytuacji. 

16. Oceny śródroczne i roczne nie zawierają plusów (+) i minusów (-). 

17. Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

18.Jeżeli uczeń uczęszcza na lekcje religii / etyki, w średniej jego ocen uwzględnia się również ocenę z tego 

przedmiotu lub oceny z tych przedmiotów, która nie decyduje / które nie decydują o promowaniu ucznia do 

klasy programowo wyższej. 

19. Nauczyciel ma prawo wystawić uczniowi niższą ocenę za półrocze niż wynikającą z przeliczenia,                            

w przypadku, gdy liczba ocen niedostatecznych w półroczu będzie wyższa od 50% ogółu uzyskanych ocen 

z danego przedmiotu. 

§ 64 

Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

1. Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi chęć poprawienia przewidywanej oceny śródrocznej lub rocznej 

w ciągu 7 dni od wpisania tych ocen do dziennika lekcyjnego. 

2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych; 

4) 50 % ocen cząstkowych to ocena, o którą ubiega się uczeń, 

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji 

indywidualnych. 

3. Jeżeli uczeń spełnia warunki wymienione w ust. 2, nauczyciel informuje ucznia o tym, które z uzyskanych 

ocen cząstkowych musi poprawić oraz o formie i terminie sprawdzianu. Sprawdzian nie może odbyć się 

później niż 5 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

4. Nauczyciel dokonuje oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w wyznaczonym zakresie i ustala ocenę 

klasyfikacyjną. Ustalona w ten sposób ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od przewidywanej. 

5. Jeżeli uczeń w ustalonym terminie z przyczyn losowych nie przystąpi do sprawdzianu, o którym mowa                  

w ust. 3, ma prawo ubiegać się o wyznaczenie nowego terminu. 



6. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub laureaci konkursów 

przedmiotowych i olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim otrzymują z danego 

przedmiotu celującą roczną /śródroczną/ ocenę klasyfikacyjną. 

7. Nauczyciel może wystawić ocenę wyższą niż wynikającą z przeliczenia uczniowi, który zakwalifikował 

się do II etapu konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty. 

8. Nauczyciel ma prawo wystawić ocenę wyższą niż wynikającą z przeliczenia (lecz nie w przypadku oceny 

celującej) uczniowi, który jest finalistą konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium 

Oświaty.  

§ 65 

Postępowanie w przypadku wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z przepisami prawa 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia oceny rocznej, nie później jednak niż 

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

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną                            

z danych zajęć edukacyjnych. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie 

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

negatywnej oceny rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 

art 76. ust. 1. 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem. 

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 



w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

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

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

13. Protokół, o którym mowa w ust. 11 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 66 

Egzamin poprawkowy 

1. Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacyjnej rocznej uzyskali jedną lub dwie oceny niedostateczne                            

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają prawo ubiegać się o egzamin poprawkowy, składając do 

dyrektora szkoły najpóźniej do dnia poprzedzającego plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej podania               

z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu. 

2. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu poprawkowego podejmuje dyrektor szkoły po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

3. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany w ostatnim tygodniu ferii letnich, a jego termin wyznacza 

dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 

4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzamin z plastyki, muzyki, 

informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego,        

z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji. 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia dane edukacyjne,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 

7. Nauczyciel o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako 

osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

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

szkoły, nie później niż do końca września. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 



1) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 

2) skład komisji 

3) termin egzaminu poprawkowego 

4) imię i nazwisko ucznia 

5) pytania egzaminacyjne 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prac ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,                             

z zastrzeżeniem ust.12. 

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uzyskana w wyniku 

egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, /fakt ten rodzic zgłasza 

dyrektorowi szkoły w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego/, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a także przeprowadza 

pisemny i ustny sprawdzian wiadomości ucznia w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.  

13a. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniami i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

13b. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

13c. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 67 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych 

zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie za który przeprowadzana 

jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny organizuje dyrektor szkoły na wniosek ucznia i jego rodziców / prawnych 

opiekunów. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 



zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

3) uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 

jednego typu do szkoły publicznej zgodnie z art. 164 ustawy Prawo oświatowe.  

6. Uczeń o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 zdaje roczne egzaminy klasyfikacyjne z zakresu części podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem 

szkoły. 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla tego ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Nie ustala się również dla niego oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny 

zachowania wpisuje się „niesklasyfikowany”. 

7. Układ zestawu zadań dla danego przedmiotu ustala zespół nauczycieli, uwzględniając umiejętności                             

i wiedzę ze wszystkich poziomów wymagań. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem pkt. 9. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć 

artystycznych, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

11. Skład komisji dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 5 w pkt. 1: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

12. Skład komisji dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 w pkt. 2 i 3: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 w pkt. 2 i 3 oraz jego rodzicami 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 

jednego dnia. 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia. 

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

1) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 

2) skład komisji 

3) termin egzaminu poprawkowego 

4) imię i nazwisko ucznia 

5) pytania egzaminacyjne 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

Do protokołu dołącza się pisemne prac ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub 

wykonanych zadaniach praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 



17. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice / prawni 

opiekunowie mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły powołuje nowy 

skład Komisji. Komisja przeprowadza egzamin. Ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna                                         

z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 20. 

18. O terminach egzaminów klasyfikacyjnych rodzice / prawni opiekunowie powiadomieni są pisemnie lub 

potwierdzają przyjęcie informacji własnoręcznym podpisem. 

19. Uczeń nieklasyfikowany w I półroczu zdaje egzamin klasyfikacyjny. 

20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie 

ustalonym zgodnie z ust. 4, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły.  

21. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje 

ocenę niedostateczną. Ocena jest ostateczna. 

22. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono jedną lub dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

§ 68 

Zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach uczniów 

1. Nauczyciel, w terminie do 20 września, jest zobowiązany do poinformowania uczniów (w formie dla nich 

przystępnej) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

2. Wychowawca klasy, na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolnym, jest zobowiązany do 

zapoznania z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

3. W ciągu roku szkolnego rodzice informowani są o osiągnięciach edukacyjnych ucznia: 

1) poprzez dziennik elektroniczny, 

2) poprzez wpisy w zeszycie przedmiotowym ucznia lub „Zeszycie korespondencji”; 

3) podczas zebrań z wychowawcami, wywiadówek, dni otwartej szkoły i konsultacji; 

4) podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami; 

5) podczas rozmów telefonicznych. 

 

Rozdział X 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania zachowania uczniów 

§ 69 

Cele wewnątrzszkolnego oceniania zachowania uczniów 

1. Celem wewnątrzszkolnego oceniania zachowania ucznia jest: 

1) wyrażenie opinii szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, postawie wobec innych ludzi, 

udziale w życiu szkoły; 

2) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie; 

3) motywowanie ucznia do właściwych form zachowania, poprawy zachowania i pracy nad sobą; 

4) docenianie pozytywnych postaw społecznych i funkcjonowania ucznia w środowisku  rówieśniczym; 

5) kształtowanie u ucznia umiejętności samooceny swojego zachowania; 



6) uczenie odpowiedzialności za siebie i za innych; 

7) dostarczenie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach i trudnościach w społecznym 

funkcjonowaniu ucznia w szkole; 

8) dostosowanie metod oddziaływań wychowawczych do potrzeb konkretnego ucznia. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

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 i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

§ 70 

Ocenianie zachowania uczniów w I poziomie edukacyjnym 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest opisowa. 

2. Obserwacje zachowania uczniów w ciągu roku szkolnego odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym za 

pomocą cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i znaków +, -. 

3. Ocena z zachowania musi uwzględniać indywidualne predyspozycje każdego ucznia. Przy ustalaniu oceny 

z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić 

wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie o podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej.  

§ 71 

Ocenianie zachowania uczniów w II poziomie edukacyjnym 

1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej ustala się następującą skalę ocen: 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne. 

2. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia: 

a) obowiązków szkolnych, 

b) jego kulturze osobistej, 

c) udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, 

d) jego postawach wobec kolegów i innych osób, 

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

f) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.  



§ 71 

Tryb ustalania oceny zachowania ucznia 

1. Zachowanie ucznia oceniane jest w pięciu obszarach: 

Obszar Charakterystyka 

A 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1. Systematyczne i punktualne uczęszczanie na obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

2. Właściwe zachowanie na lekcjach, przerwach i w czasie wyjść poza szkołę. 

3. Przestrzeganie Statutu szkoły oraz innych przepisów prawa. 

4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na zagrożenia. 

5. Zmiana obuwia. 

6. Noszenie zeszytu ucznia. 

7. Realizacja projektu edukacyjnego. 

8. Estetyczny i stosowny do sytuacji wygląd zewnętrzny, w tym strój szkolny. Za stosowny strój i wygląd 

uważa się: 

a) odzież w stonowanych kolorach, zakrywająca brzuch, uda i dekolt; 

b) odzież niezawierającą wulgarnych napisów lub treści propagujących nietolerancję, przemoc, środki 

odurzające lub łamanie prawa; 

c) nienoszenie wyzywającej biżuterii(piercing itp.). 

d) strój galowy na uroczystościach szkolnych i egzaminie. 

B 

Kultura osobista 

1. Kulturalne zachowanie wobec dorosłych i rówieśników i stosowne do okoliczności. 

2. Przestrzeganie kultury języka (nieużywanie wulgaryzmów). Używanie zwrotów grzecznościowych. 

3. Takt, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z innymi ludźmi.  

C 

Postawa moralna 

1. Przestrzeganie norm moralnych: uczciwość, prawdomówność, tolerancja, poszanowanie godności własnej 

i innych ludzi 

2. Szacunek okazywany każdemu człowiekowi. 

3. Szacunek dla pracy własnej i innych osób. 

4. Szacunek dla mienia publicznego i prywatnego. 

5. Sumienność i poczucie odpowiedzialności 

6. Dbałość o własne zdrowie, nieuleganie nałogom i uzależnieniom. 

D 

Aktywność społeczna i dbanie o kulturę osobistą. 

1. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

2. Praca na rzecz szkoły i klasy ( pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym) 

3. Udział w organizacji imprez szkolnych lub klasowych. 



4. Działalność prospołeczna i proekologiczna. 

5. Efektywna pomoc koledze w nauce. 

6. Dbanie o kulturę osobistą. 

E 

Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań 

1. Pracowitość i właściwy stosunek do nauki. 

2. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych. 

3. Korzystanie z zajęć pozalekcyjnych. 

2. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 200 punktów. 

3. W czasie trwania półrocza uczeń może otrzymać punkty dodatnie (+) lub punkty ujemne(-) 

4. Punkty dodatnie i punkty ujemne może przyznawać każdy nauczyciel uczący w szkole wpisując: datę, 

symbol danej kategorii i komentarz do e-dziennika. 

5. Jeżeli w danej kategorii ilość przyznanych punktów mieści się w określonych granicach (od ..do..), 

wówczas osoba wpisująca informację obok kategorii musi podać ile punktów przyznała uczniowi;  

6. Na jednej lekcji nauczyciel może wpisać uczniowi punkty z danej kategorii tylko jeden raz. 

7. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nauczyciel nie może sam dokonać wpisu w e-dzienniku, może to zrobić 

wychowawca klasy na prośbę słowną lub pisemną nauczyciela. 

8. W przypadku wątpliwości punkty wstawia się po zbadaniu sprawy i wyjaśnieniu okoliczności. 

9. Uwagi pisemne w klasowym zeszycie uwag i pochwał bez podanej kategorii i ilości punktów nie są 

uwzględniane przez wychowawcę przy ustalaniu oceny zachowania. 

10. Punkty, dla których określono częstotliwość „każdorazowo" powinny być wpisywane w terminie do 5 

dni od dnia wystąpienia zdarzenia, za które przyznawane są punkty. 

11. W przypadku notorycznego łamania przez ucznia przepisów prawa szkolnego mogą być przez 

wychowawcę lub dyrektora szkoły nałożone dodatkowe kary ujęte w statucie szkoły. 

12. Punkty dodatnie i ujemne przyznaje się według poniższych tabel kategorii. 

Kategoria Liczba punktów 

Opis kategorii Częstotliwość 

Al -5 Przeszkadzanie na lekcjach Każdorazowo 

A2 -5 Niewykonanie polecenia nauczyciela Każdorazowo 

A3 -5 Niewypełnianie obowiązków dyżurnego Każdorazowo 

A4 -10 Podczas przerw 

      -20 podczas zajęć 

Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na lekcji, korzystanie ze szkolnej sieci 

Wi-Fi bez zgody nauczyciela- Każdorazowo 

A5 -5 Brak zeszytu ucznia (bez zgłoszenia nauczycielowi) Każdorazowo 

A6 -5 Niewłaściwe zachowanie w czasie przerw (krzyki, bieganie itp.) Każdorazowo 

A7 od -5 do-10 Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej lub stołówki, lub świetlicy Każdorazowo 

A8 -10 Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji Każdorazowo 

A9 -5 Noszenie ubrań niezgodnych z regulaminem. Nieskromny, wyzywający wygląd. 



Raz w ciągu dnia. 

A 10 -5 Brak zmiany obuwia -Każdorazowo 

A 11 od-5 do -30 

Inne wykroczenia przeciw statutowi i regulaminom szkolnym 

(muszą być opisane w dzienniku elektronicznym)-Każdorazowo 

B1 od -10 do -20 

Aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub pracownika szkoły Każdorazowo 

B2 - 15 Wulgarne zachowanie (słowa, gesty) Każdorazowo  

B3 od -5 do -15 Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do kolegów (ubliżanie, zaczepianie słowne lub 

fizyczne)-Każdorazowo 

B4 od -5 do -20 Zakłócanie imprez i uroczystości szkolnych Każdorazowo 

B5 -50 Zniesławienie, pomówienie nauczyciela Każdorazowo 

Cl od -35 do-100 Zachowania zagrażające zdrowiu i życiu innych osób. Każdorazowo 

C2 -50 -30 Udział w bójkach uczniowskich. Każdorazowo 

C3 -50 Wszczęcie bójki lub prowokowanie do niej. Każdorazowo 

C4 -50 Kradzież Każdorazowo 

C5 -20 Palenie papierosów w tym e-papierosów (za każde przyłapanie lub towarzyszenie palącemu)-

Każdorazowo 

C6 od -50 do -100 Incydenty związane z piciem alkoholu Każdorazowo 

C7 -100 Zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków oraz innych środków odurzających-

Każdorazowo 

C8 - 50 Wymuszanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych, odrabiania prac domowych- Każdorazowo 

C9 -5 Zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia Każdorazowo 

C10 -70 Zorganizowana przemoc fizyczna lub psychiczna ( m.in. „fala") Każdorazowo 

C 11 od -5 do -30 Świadome niszczenie mienia szkolnego Każdorazowo 

C12 -20 Prowokowanie kolegów do złych uczynków Każdorazowo 

C13 -50 Podrobienie podpisu, zwolnienia lub oceny Każdorazowo 

C14 -10 Kłamstwo, oszustwo ( np. ściąganie) Każdorazowo 

C15 -20 Świadome niszczenie rzeczy innych osób Każdorazowo 

C16 od -30 do -50 

Wnoszenie na teren szkoły i używanie niebezpiecznych narzędzi (zapalniczki, noże, petardy, gaz itp.)- 

Każdorazowo 

C 17 od-20 do -50 

Stosowanie cyberprzemocy (obrażanie na portalach internetowych, rozpowszechnianie prywatnych treści 

bez wiedzy osoby zainteresowanej, nagrywanie i publikowanie zdjęć i filmów bez zgody osoby 

zainteresowanej, szkalowanie w mailach i SMS – ach)-Każdorazowo 

C18 od -30 do – 50 Demoralizowanie innych uczniów. Każdorazowo 

D 1 od+25 do+50 



Efektywne pełnienie funkcji w szkole (np. członkowie samorządu, poczet sztandarowy) lub praca w gazetce 

szkolnej.-Raz w półroczu 

D2 od+10 do +50 Aktywny udział w imprezie szkolnej. Każdorazowo 

D3 od+do+20 Praca na rzecz szkoły lub klasy (np. pomoc przy organizacji imprezy szkolnej lub klasowej, 

wykonanie gazetki itp. )-Każdorazowo 

D4 od+5 do+20 

Pomoc kolegom w nauce (za każdą efektywną pomoc) Każdorazowo 

D6 od +5 do +30Inna działalność prospołeczna (np. wolontariat). 

Punkty przyznajemy tylko wtedy, gdy uczeń wykonał pracę społeczną po lekcjach.-Każdorazowo 

D7 +5 Działalność proekologiczna Raz w miesiącu 

D8 +10 Zasługujące na wyróżnienie zachowanie ucznia podczas zajęć Każdorazowo 

El +20 Udział w konkursie przedmiotowym I etap (organizowanym przez Kuratorium) Jeden raz w półroczu, 

w którym odbył się dany etap 

E2 +30 Udział w konkursie przedmiotowym II etap (organizowanym przez Kuratorium) Jeden raz w 

półroczu, w którym odbył się dany etap 

E3 +50 Udział w konkursie przedmiotowym III etap (organizowanym przez Kuratorium) Jeden raz w 

półroczu, w którym odbył się dany etap 

E4 +10 Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych szkolnych.-Za każde zawody 

E5 +20 Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych miejskich -Za każde 

zawody 

E6 +30 Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych wojewódzkich-Za 

każde zawody 

E7 +50 Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych ogólnopolskich, 

międzynarodowych- Za każde zawody 

E8 od+10 do+30 Udział w innych konkursach. Za każdy konkurs  

E9 od+10do +20 Aktywny udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań. Raz w półroczu 

E10 +5 Aktywny udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu zewnętrznego 

Za każde zajęcia 

E11 od+5 do+15 

Punkty do dyspozycji pedagoga szkolnego Każdorazowo 

13. Wychowawca klasy oblicza sumy punktów dodatnich i ujemnych za dany miesiąc i wpisuje je do 

dziennika elektronicznego do 10 dnia następnego miesiąca. 

§ 72 

Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Wychowawca wystawia ocenę zachowania zgodnie z trybem jej ustalania opisanym                                                           

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 



3. Na lekcji do dyspozycji wychowawcy na 2 tygodnie poprzedzające ustalenie klasyfikacyjnej oceny 

śródrocznej lub rocznej każdy uczeń dokonuje samooceny oraz oceny zachowania kolegów i koleżanek                            

z klasy. 

4. Wychowawca klasy na koniec półrocza przyznaje uczniowi punkty ujemne za frekwencję i spóźnienia 

oraz może przyznać uczniowi dodatkowe punkty dodatnie: 

Kategoria- Liczba punktów-Opis kategorii -Częstotliwość 

W1 -3 -każda godzina lekcyjna opuszczona bez usprawiedliwienia- raz w półroczu 

W2 -1 -każde spóźnienie powyżej 5- raz w półroczu 

W3 od+10 do+20- wywiązywanie się z podjętych lub zleconych zadań -raz w półroczu 

W4 od+5do+15-najlepsza frekwencja w klasie (min. 90% i brak godzin nieusprawiedliwionych: I miejsce-

15p, II miejsce- 10p, III miejsce-5p)-raz w półroczu 

W5 +15 -punktualność (brak spóźnień) -raz w półroczu  

W6 + 30 -brak punktów ujemnych -raz w półroczu 

W7 do +20 -kultura osobista -raz w półroczu 

W8 +15 -efektywne pełnienie funkcji w klasie -raz w półroczu 

W 9 do + 10 -strój ucznia adekwatny do okoliczności -raz w półroczu 

6. Wychowawca klasy ustala dla ucznia ocenę klasyfikacyjną z zachowania sumując 200 punktów + punkty 

uzyskane przez ucznia. 

7. Ocenę zachowania wynikającą z sumy punktów wyrażonej w pierwszej kolumnie tabeli otrzymuje uczeń 

pod warunkiem, że nie przekroczy  wskazanego limitu punktów ujemnych : 

Ocena z zachowania Suma punktów dodatnich i ujemnych 

Limit ilości punktów ujemnych 

wzorowe 290 i więcej  /1 -30 punkty ujemne 

bardzo dobre 240-289 / 31 -50 punkty ujemne 

dobre 190-239 / 51 -70 punkty ujemne 

poprawne 120-189/  71 – 120 punkty ujemne 

nieodpowiednie 60-119  

naganne 59 i mniej  

8. W przypadku przekroczenia limitu punktów ujemnych obniża się ocenę do takiej, która nie wykracza poza 

limit ilości punktów ujemnych uzyskanych przez ucznia wg powyższej tabeli, (np. Jeżeli uczeń uzyskał                          

w sumie 290 pkt, a w tym ilość punktów ujemnych wynosi - 71 to otrzymuje on ocenę z zachowania 

„poprawną" a nie „wzorową"). 

9. Ocena roczna ustalana jest następująco: 

l) Najpierw ustala się ocenę za II półrocze na podstawie punktów uzyskanych przez ucznia w II półroczu. 

2) Następnie przypisujemy ocenom z zachowania za I i II półrocze punkty: wzorowe- 6, bardzo dobre-5, 

dobre-4, poprawne-3, nieodpowiednie-2, naganne-1.  

3) Obliczamy średnią arytmetyczną punktów odpowiadających ocenom z zachowania za I i II półrocze                           

i zaokrąglamy w górę, jeśli w II półroczu wypada wyższa ocena lub w dół, jeśli w II półroczu wypada niższa 

ocena. 



10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, 

że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie w terminie 2 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych na piśmie do dyrektora szkoły. 

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

z przepisami prawa, dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej powołuje 

komisję, która ustala, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, roczną klasyfikacyjną ocenę 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

12. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor 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) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej 

przez wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

a) skład komisji 

b) termin posiedzenia 

c) wynik głosowania 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

§ 73 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

1. Na cztery tygodnie przed przeprowadzeniem klasyfikacji rocznej wychowawca informuje uczniów i ich 

rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanej rocznej ocenie zachowania. 

2.Uczeń ma prawo w ciągu 7 dni od wpisania do dziennika przewidywanych ocen zachowania zgłosić 

wychowawcy chęć poprawienia oceny. 

3. Wychowawca po konsultacjach z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie, rozmowie                                          

z zainteresowanym uczniem oraz pedagogiem szkolnym, a także po zasięgnięciu opinii samorządu 

klasowego może zmienić roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Przy zmianie oceny zachowania 

wychowawca klasy powinien uwzględnić wszystkie aspekty sprawy, a w szczególności rzeczywistą poprawę 

zachowania ucznia oraz wdrożone przez ucznia inicjatywy na rzecz szkoły. Nauczyciel - wychowawca 

informuje ucznia lub jego rodziców / opiekunów prawnych o ustaleniach i podjętych decyzjach. 



4. O wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie mogą ubiegać się uczniowie, 

którzy opuścili bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin lekcyjnych w półroczu i uzyskali powyżej 30 

punktów ujemnych. 

§ 74 

Zasady informowania rodziców o zachowaniu uczniów 

1. Wychowawca klasy, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

2. Wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów o przewidywanej śródrocznej 

lub rocznej ocenie zachowania cztery tygodnie przed ustalonym terminem wystawienia ocen 

klasyfikacyjnych. Rodzic potwierdza podpisem informację, że został zapoznany z przewidywaną oceną 

nieodpowiednią lub naganną. Jeżeli rodzic tego nie uczyni, podpis może złożyć nauczyciel, w obecności 

którego taka informacja została przekazana. W przypadku nieobecności rodzica informacja przekazywana 

jest listem poleconym. 

§ 75 

Postanowienia końcowe dotyczące zasad oceniania 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania mogą ulec zmianie. O zmianach tych muszą zostać poinformowani 

uczniowie i ich rodzice / prawni opiekunowie. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku 

szkolnym. 

§ 76 

Egzamin ósmoklasisty 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44zs ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty. 

 2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego 

przystąpić, aby ukończyć szkołę 

 3. Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:  

1) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów 

egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację 

zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia,  

2) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu 

ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów 

jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.  

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym (kwiecień) i dodatkowym 

(czerwiec):  

1) do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie 

głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.  

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni: 



 1) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,  

2) drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,  

3) trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut, 

 4) od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu do wyboru spośród 

przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.  

6. Egzamin z każdego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram ten jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany 

egzamin.  

7. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą 

znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie 

dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne 

ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.  

8. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy mp3 ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie 

każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu. 

 9. W przypadku: 

 1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, 

 2) zakłócania przebiegu egzaminu, 

 3) wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych                                 

w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać 

unieważniony.  

10. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego                         

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu:  

1) wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem 

ósmoklasisty uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego 

przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej 

MEN,  

2) uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” 

oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej),  

3) uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim 

albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego  nowożytnego albo z przedmiotu dodatkowego innego 

niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane w deklaracji na 

przedmioty, z których został laureatem konkursu/laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej 

zmianie przekazuje do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ucznia 

lub na wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język obcy 



nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

11. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani 

społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz osoby, o których mowa w art. 165 ust. 1 

ustawy Prawo oświatowe, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem                    

i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich 

potrzeb.  

12. Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć 

dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – 

należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.  

13. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb                       

i możliwości danego ucznia wskazuje Rada Pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych                      

w komunikacie dyrektora CKE. Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym 

jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.  

14. Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – do 30 września – 

poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty. Nie później niż do 20 listopada Dyrektor Szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie 

informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez Radę 

Pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – 

Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej o przyznanych przez Radę Pedagogiczną dostosowaniach.  

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

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym 

miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek w tej sprawie składa Dyrektor Szkoły w porozumieniu                          

z rodzicami ucznia do ok. 15 stycznia.  

16. Przystąpienie do egzaminu w warunkach określonych przez Radę Pedagogiczną zapewnia 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.  

17. Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym,                             

w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.  

18. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony.  

1) Unieważnienie może nastąpić: 

 a) podczas egzaminu,  

b) po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne 

rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia.  

2) Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń:  

a) rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie, 

 b) wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego 

urządzenia na sali egzaminacyjnej,  



 c) wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE                      

o materiałach i przyborach pomocniczych, 

 d) zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.  

3) Decyzję o unieważnieniu podczas egzaminu podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.  

4) Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku stwierdzenia 

niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym,                 

w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań 

wskazujących na:  

a) udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,  

b) korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,  

c) korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy                         

z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej, 

 d) skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 

 5) Decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej podejmuje dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 6) Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie głównym skutkuje koniecznością 

przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym.  

7) Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie dodatkowym skutkuje 

uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu. 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 

§ 77 

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

§ 78 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ 

nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje i publikuje tekst jednolity statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego przedstawienie 

społeczności szkolnej. 

5. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r. 


