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Podstawy Prawne opracowania Statutu: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169; z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 1292). 

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz. 811, z 2015 r. poz. 357, z 2016 r. poz. 35, 

z 2017 r. poz.60). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r, poz.60, poz. 949). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59, poz. 949). 

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

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, 

poz. 624). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, 

poz. 60). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 

i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz.356). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 w sprawie 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. 2017 r. 

poz. 649). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów 

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 671). 
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12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz.703). 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego. (Dz.U. 2017r. poz.1322). 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1643). 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1534). 

17. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526). 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 1611).  

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017r. poz. 1512). 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 

szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec 

nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego ( Dz. U. z 2016 r. poz.741). 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie nauczania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 

z 2017 r. poz.1147). 

22. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526). 

23. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej ” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.283). 
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Rozdział 1 

 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć  Publiczną Szkołę Podstawową im. Wojciecha  

Bogusławskiego w Czerniewicach w Zespole Szkół i Przedszkola w Czerniewicach, 

2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169; 

z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 1292), 

3) Ustawie PO – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 

2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz.59, poz. 949), 

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły, 

5) Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim,  

Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w szkole, 

6) Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców  

a także prawnych opiekunów i osoby sprawujące pieczę zastępczą, 

7) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece  

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole, 

8) Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Czerniewice, 

9) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – Łódzkiego Kuratora Oświaty z siedzibą 

w Łodzi, 

10) Poradni – należy przez to rozumieć poradnię specjalistyczną lub inną instytucję 

świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc, 

11) Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego, jest kurator. 
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Rozdział 2 

 

Podstawowe informacje o szkole 
 

§ 2 

1. Szkoła jest publiczną szkołą podstawową o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałami   

przedszkolnymi. 

2. Siedziba szkoły znajduje się w  Czerniewicach przy ulicy Mazowieckiej 88. 

3. Szkole nadano imię Wojciecha Bogusławskiego. 

4. W strukturze szkoły podstawowej funkcjonują: 

1) oddziały kl. II i III dotychczasowego gimnazjum do czasu zakończenia kształcenia 

w roku szkolnym 2018/2019. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Czerniewice. 

6. Organem nadzorującym jest Łódzki Kurator Oświaty. 

 

§ 3 

1. Czas nauki w szkole, zgodnie z ramowym planem nauczania, trwa 8 lat. 

2. Szkoła realizuje swoje zadania współpracując z placówkami oświatowymi i poza-

oświatowymi. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w szkołach 

ponadpodstawowych: 

1) czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 

2) pięcioletnim technikum, 

3) trzyletniej szkole branżowej I stopnia, 

4) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. 

4. W szkole funkcjonują: 

1) oddziały przedszkolne, 

2) w roku szkolnym 2017/2018 oddział przedszkolny i oddział kl. III w Filii   

w Podkonicach Dużych, klasy II i III dotychczasowego gimnazjum do czasu  

zakończenia kształcenia w roku szkolnym 2018/2019. 

5. Szkoła posiada własny sztandar i opracowany ceremoniał. 
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§ 4 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

3. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci 

urzędowych. 

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

 

§ 5 

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy. 

2. Na zasadach określonych w ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok 

lub program nauki albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 

§ 6 

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania 

ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności  

za wymienione czynności określają odrębne przepisy. 

 

 

Rozdział 3 

 

Cele i zadania szkoły 
 

§ 7 

1. Celem szkoły jest kształcenie przygotowujące do dalszej nauki w szkołach 

ponadpodstawowych, edukacji ustawicznej i życia we współczesnym świecie oraz 

wspomaganie rodziców przy realizacji procesu wychowawczego. 

2. Kształcenie i wychowanie służy wprowadzeniu uczniów w świat wartości, w tym 

ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, 

wskazywanie wzorców postępowania, budowanie relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia. 
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3. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej, formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób. 

4. Szkoła podejmuje działania związane z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla 

pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń  

z przeszłości a także obchodami najważniejszych świąt narodowych i kultywowaniem 

symboli narodowych. 

5. Szkoła kształtuje u uczniów postawy prospołeczne stwarzając możliwość działania  

z zakresu wolontariatu jako formy aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu społecznym. 

6. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i doradztwo zawodowe. 

7. Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych jest określona w ramowym rozkładzie dnia 

ustalonym przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb i zainteresowań,  

uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dziecka i oczekiwań rodziców. 

 

Oddziały przedszkolne 
 

§ 8 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, co jest 

realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia 

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń 

na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko 

osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

2. Zadania przedszkola: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających  nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 
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5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiającej się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeni, konstruowania, majsterkowania, planowania  

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

11) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami, i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 

12) kreowanie wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania 

zachowań wynikających z wartości możliwych do rozumienia na tym etapie rozwoju, 

13) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

14) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 

15) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego, 

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowań dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 
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3. Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego obejmują min.: 

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka, 

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka, 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka, 

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

4. W oddziałach przedszkolnych udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno-

pedagogiczna poprzez: 

1) dokonywanie diagnozy pedagogicznej w celu rozpoznawania potencjalnych 

możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci i umożliwienie ich zaspokojenia, 

2) organizowanie w miarę potrzeb, opieki dla dzieci niepełnosprawnych w celu 

pobudzenia psychoruchowego i społecznego jego rozwoju od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio  

z dzieckiem i jego rodziną, 

3) wspieranie dziecka o szczególnych zainteresowaniach, 

4) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

konsultacji indywidualnych, 

5. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego są obowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających 

sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach 

zespołowych i zabawach. 

6. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości poprzez: 

1) zaspokajanie potrzeb psychofizycznych każdego dziecka, 

2) zabezpieczenie odpowiedniej bazy materialnej. Umożliwianie dzieciom 

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej poprzez: 

a) wyposażanie dziecka w zasób wiedzy o miejscu jego zamieszkania, ziemi i 

regionie, 

b) przybliżanie tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych, 

c) wychowywanie w duchu tolerancji i poszanowania odmienności, 

d) udział w katechezie za pisemną zgodą rodziców organizowanej zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

7. Zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć zgodnie  

z przepisami bhp i ppoż. 

8. Wspomaganie rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci w następujących obszarach: 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerniewicach  Strona 11 z 105 

 

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi  

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, 

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych 

i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku, 

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci, 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują  

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, 

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, 

7) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, 

8) wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew i taniec, 

9) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne, 

10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowań technicznych, 

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych  

i w unikaniu zagrożeń, 

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, 

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, 

14) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych  

w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka  

(ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania) 

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne, 

16) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz 

budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach 

edukacyjnych, 

17) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez: 

a) rozwijanie aktywności i kreatywności, 

b) organizowanie sytuacji edukacyjnych na miarę możliwości rozwojowych 

dziecka, 

c) zaspokajanie potrzeb psychofizycznych, 

d) stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu siebie i rozwijaniu własnej 

osobowości, 

e) kształtowanie zachowań prospołecznych, 
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f) rozwijanie samodzielności. 

9. Współdziałanie z rodziną w oddziaływaniach wychowawczych, dydaktycznych  

i opiekuńczych poprzez: 

1) uczestnictwo rodziców w zajęciach, imprezach okolicznościowych, 

2) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, 

wychowawczych i dydaktycznych, 

3) organizowanie spotkań grupowych i konsultacji indywidualnych z nauczycielem 

dziecka oraz specjalistami. 

10. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej odbywa się poprzez: 

1) poznanie dziecka, 

2) tworzenie warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka 

z uwzględnieniem jego indywidualnego tempa rozwoju, 

3) budzenie motywacji do uczenia się i zapewnienie odpowiedniej pomocy 

pedagogicznej w celu umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania 

sukcesu, 

4) podejmowanie współpracy z klasami szkolnymi, 

5) rozwijanie wrażliwości moralnej, 

6) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk 

zachodzących w otoczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, 

kulturowym i technicznym, 

7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, 

fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, 

8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego 

postępowania i zachowań prozdrowotnych, 

9) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, 

wyrażania własnych myśli i przeżyć, 

10) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do celów, 

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 

11) możliwość prowadzenia działalności innowacyjnej, 

12) działalność eksperymentalną, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

11. Zachowanie proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w oddziale 

przedszkolnym w rozliczeniu tygodniowym, to jest przeznaczenie: 

1) co najmniej 1/5 czasu na zabawę, 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerniewicach  Strona 13 z 105 

 

2) co najmniej 1/5 (a w przypadku młodszych dzieci 1/4) czasu na pobyt  

na powietrzu, 

3) co najwyżej 1/5 czasu na zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego 

programu, 

4) pozostałego czasu (2/5) na inne czynności, w tym opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne. 

12. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody 

oddziaływań do wieku dziecka i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, 

a w szczególności: 

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale 

przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem oddziału przedszkolnego, 

2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym  

i psychicznym, 

3) stosuje w swoich działaniach przepisy bhp i ppoż. 

13. Rodzic ma obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału 

przedszkolnego. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na 

piśmie przez rodziców. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu 

lub innych używek. 

 

§ 9 

 

Szkoła Podstawowa 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania 

(w tym programów innowacyjnych), programu wychowawczo-profilaktycznego, dzięki 

czemu szkoła w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia 

i funkcjonowania w społeczeństwie, 

2) dba o rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej  

i umiejętności spędzania czasu wolnego. 
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2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo - profilaktyczny 

szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

 

§ 10 

1. Szkoła stwarza uczniom warunki do: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią 

odpowiedzialności, 

2) skutecznego porozumiewania siedzę w różnych sytuacjach, prezentowania 

własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

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

międzyludzkich, podejmowania decyzji, 

4) rozwiazywania problemów w twórczy sposób, 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 

doświadczeń i nawyków, 

7) rozwijania osobistych zainteresowań, 

8) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  

i problemów społecznych. 

 

§ 11 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny 

w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznym w warunkach 

poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

W realizacji tego zadania szkoła respektuje uniwersalne zasady etyki, nauk 

pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka. 

2. Działania szkoły dotyczą: 

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów  

i zadań statutowych, 

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki, 

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności w tym kreatywności uczniów, 

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 
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5) zarządzania szkołą lub placówką. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania, 

c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

d) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  

w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, 

e) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII  

i VIII. 

4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną, ochronę ich danych osobowych, pełne 

bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez nią poza szkołą. 

5. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

6. Kształtuje umiejętność rozumnego wykorzystywania uzyskanej wiedzy w życiu 

codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym 

rozwojem oraz w wyborze dalszego kierunku kształcenia. 

 

§ 12 

1. Dzieciom i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą 

uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do 

nauki i wychowania w warunkach szkolnych Dyrektor Szkoły organizuje nauczanie 

indywidualne. 

2. Uczniom niepełnosprawnym, którzy mogą chodzić do szkoły, ale wymagają  

by część zajęć prowadzona była w formie indywidualnej lub mniejszych grupach takie 

zajęcia organizuje się w szkole. Zespół może wskazać takie rozwiązanie  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3. Dokumentację realizacji programu i postępów ucznia w nauce w zakresie nauczania 

indywidualnego stanowi odrębnie prowadzony dziennik zajęć. 

4. Z wnioskiem o indywidualny tok nauki mogą wystąpić rodzice lub nauczyciele ucznia. 
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5. Decyzję o przyznaniu indywidualnego toku nauki podejmuje Dyrektor Szkoły  

po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Tryb realizacji indywidualnego toku 

nauczania określają odrębne przepisy. 

 

§ 13 

1. Szkoła umożliwia uczniom szczególnie zdolnym pomoc w przygotowaniu  

do konkursów i zawodów sportowych. 

2. W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad 

uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 

Zajęcia prowadzone poza terenem szkoły odbywają się za zgodą Dyrektora Szkoły. 

Każdorazowe wyjście z uczniami poza teren szkoły jest odnotowane przez nauczyciela, 

opiekuna w rejestrze wycieczek. 

 

§ 14 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 

z programu nauczania. 

1) Wymagania edukacyjne, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –  

na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ppkt 1a–1c, 

który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na 

podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 
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i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli lub specjalistów, 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli zwolnienie ucznia 

z w/w zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”, „zwolniona”. 

 

§ 15 

1. Dyrektor Szkoły przydziela każdej klasie zerowej nauczyciela wychowawcę na okres 

czterech lat. Zmiana wychowawcy następuje w klasie IV oraz może nastąpić w każdym 

koniecznym przypadku, wynikającym z organizacji pracy szkoły lub na umotywowany 

wniosek wychowawcy, rodziców lub Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor Szkoły tworzy warunki wychowawczo-opiekuńcze sprzyjające realizowaniu 

celów określonych w statucie stosownie do wieku uczniów i ich możliwości. 

 

 

Rozdział 4 

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 
 

§ 16 

1. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, 

nauczycielom. 
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§ 17 

1. Szkoła zapewnia stałą pomoc i opiekę pedagoga szkolnego oraz poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich 

potrzeb rozwojowych, rodzinnych lub losowych. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole 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, stwarzania warunków do jego aktywnego 

pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) z zburzeń zachowania i 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, kontaktami środowiskowymi, 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub  

ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą. 

 

§ 18 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów  

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 
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2. W celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez 

nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych placówki doskonalenia nauczycieli, 

poradnie zapewniają pomoc merytoryczną na wniosek Dyrektora Szkoły i placówki. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy  

z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, 

szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia, 

rodziców ucznia, nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, 

prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela. 

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom  

w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć 

o charakterze terapeutycznym, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

4) porad i konsultacji, 

5) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, 

6)  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

§ 19 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi 

w szkole, jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, asystenta 

nauczyciela, asystenta wychowawcy świetlicy, zwanego dalej „zespołem”. 

2. Zespół tworzy wychowawca oddziału. 
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1) Do zadań zespołu należy: 

a) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, 

b) określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, 

c) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej – także w trakcie bieżącej pracy z uczniem, 

d) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

e) dostosowanie sposobów i metod pracy do możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2) na podstawie zaleceń zespołu Dyrektor Szkoły zatwierdza dla ucznia formy, 

sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

3) o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, wychowawca informuje na piśmie 

rodziców ucznia. 

 

§ 20 

1. Jeśli udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie przynosi efektów i nie 

następuje poprawa funkcjonowania ucznia, Dyrektor Szkoły/placówki za zgodą rodziców 

ucznia może wystąpić do poradni psychologiczno - pedagogicznej z wnioskiem 

o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu 

wskazania sposobu rozwiązania problemu. 

 

§ 21 

1. Religia i etyka jako szkolne przedmioty nieobowiązkowe są prowadzone dla uczniów, 

których rodzice wyrażą zgodę: 

1) życzenie wyrażone jest w formie pisemnej, nie musi być ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym, może natomiast być zmienione; po złożeniu deklaracji udział 

w zajęciach staje się obowiązkowy, 
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2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii i/lub etyki objęci są zajęciami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne, 

natomiast nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku 

w szkolnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

3. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościołów  w przypadku innych wyznań. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 

5. Nauczyciel religii i/lub etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich 

uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania. 

6. Nauczyciel religii i /lub etyki ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego. 

7. Ocena z religii i/lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do 

średniej ocen. 

8. Ocena z religii i/lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

 

§ 22 

1. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na zajęcia z religii i etyki. 

2. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują zwolnienia z zajęć szkolnych w celu 

odbycia rekolekcji wielkopostnych. 

 

 

Rozdział 5 

 

Bezpieczeństwo uczniów 
 

§ 23 

1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego 

i psychicznego oraz ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją, 

dyskryminacją oraz innymi przejawami patologii. 
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2. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed 

dostępem do treści niepożądanych, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, poprzez instalowanie i aktualizowanie odpowiednich programów chroniących. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów przebywających na terenie szkoły 

z przyczyn nie mających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki 

realizowanej w danym dniu. 

 

§ 24 

1. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny 

obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega 

kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 25 

1. Szkoła sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad uczniami w czasie ich pobytu  

w szkole, a także podczas zajęć poza terenem szkoły (wyjścia, wyjazdy na zawody 

sportowe, zielone szkoły, wycieczki). Dba o pełne poczucie bezpieczeństwa uczniów oraz 

przestrzeganie obowiązujących przepisów. 

2. Każdy nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych uczniów i zobowiązany jest 

do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć – w tym stanu technicznego 

urządzeń i sprzętu sportowego.  

W przypadku stwierdzenia zagrożeń nauczyciel: 

1) niezwłocznie wyprowadza uczniów z miejsca, w którym powstało zagrożenie, 

2) usuwa zagrożenie, o ile wynika to z jego kompetencji, albo niezwłocznie zgłasza 

fakt zagrożenia kierownictwu szkoły, 

3) nie może przystąpić do prowadzenia zajęć przed usunięciem zagrożenia. 

3. W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie  

w sytuacjach przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami, przejawami 

dyskryminacji oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia listy obecności uczniów przed przystąpieniem 

do zajęć i oznaczenia nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym.  

W razie stwierdzenia wyjścia ucznia ze szkoły bez uzgodnienia z wychowawcą nauczyciel 

prowadzący zajęcia jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę klasy 

oraz rodziców ucznia. 
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5. Uczestnika zajęć wychowania fizycznego uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne 

zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego 

rodziców. 

6. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności ćwiczących. 

7. Na wniosek nauczyciela lub pielęgniarki szkolnej, można zwolnić z zajęć ucznia, który 

uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku: 

1) należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować 

zgodnie z jego wskazówkami, 

2) uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego 

upoważnioną. Niedopuszczalne jest, by chore dziecko opuściło budynek szkoły bez 

opieki dorosłych. 

8. Nauczyciele i uczniowie powinni przestrzegać ustalonych godzin rozpoczęcia  

i zakończenia zajęć dydaktycznych. 

9. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia 

przez nich terenu szkoły i wyjścia do domu: 

1) uczeń  może opuścić szkołę jedynie w obecności rodzica lub innej osoby przez niego 

upoważnionej do ukończenia 7 lat, 

2) uczniowie klas II-VIII oraz uczniowie klas II i III dotychczasowego gimnazjum 

mogą opuścić szkołę samodzielnie i od tej chwili odpowiedzialność za ich 

bezpieczeństwo ponoszą rodzice. 

10. Przed zajęciami, podczas przerw oraz po zajęciach organizowane są dyżury nauczycielskie 

na korytarzach, holach, szatni oraz w czasie wydawania posiłków na stołówce według 

opracowanego harmonogramu i regulaminu. 

11. Każdy nauczyciel obowiązany jest do punktualnego wychodzenia na wyznaczone dyżury 

oraz rzetelnego pełnienia przydzielonych dyżurów. 

12. Dyżurujący nauczyciele powinni przede wszystkim zapobiegać niebezpiecznym zabawom 

i zachowaniom ryzykownym uczniów. Za nauczycieli nieobecnych w szkole dyrektor 

wyznacza zastępstwa na dyżurach. 

13. Uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe mają obowiązek przebywania pod opieką  

nauczyciela świetlicy. 

14. Nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie współdziałają w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów: 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerniewicach  Strona 24 z 105 

 

 

1) pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek informowania dyrektora lub  

nauczycieli o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów, 

2) Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu wspomagają nauczycieli  

w wykonywaniu ich zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, 

3) pracownicy szkoły i rodzice udzielają pomocy na prośbę nauczycieli 

w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. 

 

15. Nauczyciele znają i stosują zasady postępowania w sytuacjach związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa ucznia w zakresie: 

1) BHP, 

2) udzielania pierwszej pomocy, 

3) reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z: 

a) posiadaniem substancji psychoaktywnych, 

b) podejrzeniem występowania poważnych problemów w obszarze  

zdrowia psychicznego (depresje, anoreksja, bulimia), 

c) stwierdzenia występowania u uczniów symptomów wskazujących  

na ryzyko zachowań samobójczych, 

d) agresywnego zachowania, 

e) powzięcia podejrzeń o stosowaniu przemocy w rodzinie, 

f) stwierdzenia kradzieży, wyłudzenia, 

g) stwierdzenia przypadków dyskryminacji. 

16. Szkoła wspiera bezpieczeństwo uczniów poprzez upowszechnianie wśród dzieci  

i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 

zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych – w tym związanych z korzystaniem  

z technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także z zakresu udzielania pomocy 

przedmedycznej. 

17. Szkoła zapewnia monitoring wizyjny budynku szkoły. 
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Rozdział 6 
 

Promocja i ochrona zdrowia 
 

§ 26 

1. Szkoła prowadzi działania, w których dominuje troska o zdrowie, dobre samopoczucie  

fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

2. Szkoła rozpoznaje problemy i potrzeby uczniów w celu właściwego zaplanowania działań 

mających na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i promocję zdrowia uczniów. 

3. Diagnozę przeprowadza się w oparciu o badania ankietowe, wnioski z nadzoru 

pedagogicznego, propozycje Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 

4. W programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły znajdują się m.in. zagadnienia  

dotyczące: 

1) kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród uczniów, 

2) przeciwdziałania nadwadze i otyłości, 

3) przeciwdziałania wadom postawy, 

4) zwiększenia aktywności fizycznej ucznia, 

5) przeciwdziałania kryzysom zdrowia psychicznego, 

6) przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, 

7) profilaktyki uzależnień, 

8) higieny uczniów, 

9) udzielania pierwszej pomocy. 

5. Celem programu promocji zdrowia jest stworzenie warunków i sytuacji dydaktycznych 

umożliwiających realizację zdrowego stylu życia, wyrobienie poczucia odpowiedzialności 

za własne zdrowie oraz rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły 

 

§ 27 

1. Stworzenie właściwych warunków do rozwoju dziecka należy do podstawowych celów 

polityki edukacyjnej państwa, a zadaniem szkoły jest wspieranie dziecka  

w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, duchowej i społecznej, 
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które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci 

i młodzieży. 

2. Naczelny cel wychowania –wychowanie dziecka świadomego własnej indywidualności, 

odpowiedzialnego za własne wybory i gotowego do twórczego działania – na drodze do 

osiągnięcia właściwego dla niego sukcesu szkolnego. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny jest zbiorem treści i działań , których realizacja 

powinna prowadzić  do zamierzonych konkretnych zmian w jakości funkcjonowania 

uczniów. 

4. Cele szkoły jako środowiska wychowawczego: 

1) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych różnych środowisk (domu, 

szkoły, środowiska rówieśniczego), 

2) opieka wychowawców nad prawidłowym rozwojem psychofizycznym dzieci – 

wprowadzenie uczniów w świat wartości, 

3) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,  

regionalnej i etnicznej, 

4) przygotowanie dziecka do samodzielnego życia i prawidłowego funkcjonowania 

w grupie rówieśniczej i społecznej- kształtowanie postaw otwartości wobec 

świata, innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za 

zbiorowość, 

5) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z władzami, organizacjami 

i instytucjami lokalnymi w tym ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz 

oświaty, strażą pożarną, policją. 

 

 

Rozdział 7 

 

Organy Szkoły i ich zadania 
 

§ 28 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 
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2. Organy szkoły są zobowiązane do ścisłej współpracy we wszystkich kluczowych 

sprawach dotyczących Szkoły i jej dobra współdziałają ze sobą. 

3. Wszelkie wnioski, uwagi i opinie formułowane przez organy szkoły w ramach ich 

kompetencji, kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły i/lub innych organów szkoły 

wymagają formy pisemnej. 

4. Dyrektor Szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy 

reprezentują je i działają w ich imieniu. 

5. Organy mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu  

wymiany informacji i poglądów z wyjątkiem tych posiedzeń, na których obecność 

zaproszonych mogłaby naruszać dobro ucznia lub nauczyciela. 

6. W przypadku powstania w szkole sytuacji konfliktowej wszystkie organy są zobowiązane 

do podjęcia wszelkich możliwych działań będących w ich kompetencjach w celu 

rozwiązania konfliktu i osiągnięcia porozumienia. 

 

Dyrektor Szkoły 

 

§ 29 

1. Dyrektor Szkoły na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej 

odpowiedzialności zarządza szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą  

we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze 

w szkole, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z przepisami, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) prowadzi rekrutację uczniów do szkoły i odpowiada za wypełnianie obowiązku 

szkolnego, 

5) prowadzi sprawy wynikające ze stosunku pracy, 

6) przyznaje nagrody Dyrektora Szkoły, wyróżnia i wymierza kary porządkowe 

zgodnie z przyjętym regulaminem, 

7) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

8) dopuszcza zaproponowany przez nauczycieli program nauczania do użytku 

szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 
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9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem 

Uczniowskim w wykonywaniu swoich zadań, 

10) sprawuje opiekę nad nauczycielem rozpoczynającym pracę, 

11) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa 

o wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym 

Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne, 

12) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 

13) współpracuje z Radą Rodziców. Realizuje uchwały podjęte w ramach 

kompetencji, 

14) dysponuje środkami finansowymi szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, przedstawia Radzie Pedagogicznej sposób 

wykorzystania środków, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły, 

15) dysponuje środkami funduszu socjalnego dla nauczycieli, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

16) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu po klasie ósmej oraz 

egzaminu gimnazjalnego do czasu likwidacji tych klas, 

17) stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu, stowarzyszeń i innych  

organizacji, w szczególności organizacji, których celem jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej, 

18) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia, 

19) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły, 

20) w szkole mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska 

kierownicze. Powierzenia stanowisk i odwołania dokonuje Dyrektor Szkoły  

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. Zakres  

obowiązków wicedyrektora określa zarządzenie Dyrektora Szkoły. 
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2. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich 

realizacji. 

 

Rada Pedagogiczna 

 

§ 30 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły a w jej skład wchodzą: Dyrektor 

Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole niezależnie od formy zatrudnienia  

i wysokości etatu. 

2. W spotkaniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

1) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 

2) przedstawiciele organizacji społecznych i związków, 

3) przedstawiciele organu prowadzącego, 

4) przedstawiciele Rady Rodziców, 

5) pracownicy obsługi i administracji, 

6) inni zaproszeni goście. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego i na  

zakończenie nauki oraz wg potrzeb. Zebrania mogą być organizowane  

z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, co najmniej 1/3 członków Rady  

Pedagogicznej, organu prowadzącego i nadzorującego szkołę. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy, 

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

3) wyrażanie zgody odnośnie przystąpienia uczniów do egzaminu 

klasyfikacyjnego- na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu 

nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych 

opiekunów), 

4) podejmowanie uchwał o promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednego przedmiotu, 
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5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych  

w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

6) podejmowanie uchwał odnośnie indywidualnego toku nauki ucznia, 

7) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

8) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, 

9) występowanie o zmianę np. imienia szkoły, 

10) wybieranie przedstawicieli rady do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły, 

11) uchwalanie i wprowadzanie zmian do Statutu Szkoły. 

6. Rada opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych i pozalekcyjnych, 

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród, 

3) propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych 

bezpośrednio z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego 

i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

4) kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych w szkole, 

5) pracę Dyrektora Szkoły w przypadku dokonania oceny jego pracy, 

6) opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący  

we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny 

i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach  

w danym roku szkolnym, 

7) opiniuje wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka  

obcego innego niż obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona 

podstawa programowa ale program nauczania został włączony do szkolnego  

zestawu programów nauczania. 

7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  

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

funkcji kierowniczej. 

8. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym regulaminem, który nie może być 

sprzeczny ze Statutem. 

9. Zebrania rady są protokołowane. 
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Rada Rodziców 

 

§ 31 

1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

4. W wyborach o których mowa jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

5. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

ze statutem szkoły i określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców Szkoły. 

7. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców 

współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, 

władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami. 

8. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz 

sposób ich rozliczania określa regulamin. 

9. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

3) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole, 

4) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom 

młodzieżowym i społecznym działającym w szkole, 

5) występowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach organizacji zajęć 

pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 

6) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się  

o wyższy stopień awansu zawodowego, 

7) występowanie do Dyrektora Szkoły z wnioskiem w sprawie dokonania oceny 

pracy nauczyciela, 
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8) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko  

Dyrektora Szkoły, 

9) występowanie z wnioskami i opiniami w sprawie pracy szkoły do Dyrektora 

Szkoły, Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego, 

10) analizowanie podejmowanych działań wychowawczo-profilaktycznych, 

ocenianie ich skuteczności i zgłaszanie propozycji ich  modyfikowania. 

 

Samorząd Uczniowski 

 

§ 32 

1. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele klas IV-VIII  oraz uczniowie oddziałów 

gimnazjum do czasu zakończenia kształcenia wybrani przez społeczności klasowe 

w sposób demokratyczny. Każda klasa wybiera jednego przedstawiciela, który reprezentuje 

ją na zebraniach samorządu. 

2. Uczniowie klas IV-VIII wyłaniają władze Samorządu Uczniowskiego- Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego uchwala regulamin swojej działalności i wybiera 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, zastępcę, sekretarza, trzech członków 

(prezydium zarządu) oraz opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej. 

4. Opiekun samorządu pełni funkcję doradcy samorządu – nie jest w strukturach władzy 

samorządu. 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

6. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy, zgłoszenie do Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców wniosków dotyczących spraw uczniowskich,  

a w szczególności: 

1) prawa do znajomości programu nauczania, 

2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny, 

3) prawa do rozwijania własnych zainteresowań, 

4) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

5) wnoszenie odwołań w sprawie praw swoich członków. 

7. Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

1) prowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego, 
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2) Przeprowadzanie sesji Samorządu Uczniowskiego raz w miesiącu, 

3) Zgłaszanie władzom szkoły opinii i potrzeb środowiska uczniowskiego, 

4) włączanie się w akcje charytatywne, 

5) propagowanie praw i obowiązków dziecka, 

6) prowadzenie i organizowanie różnych uroczystości szkolnych, 

7) organizowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego, 

8) promowanie wśród uczniów pracowitości i życzliwości poprzez przyznawanie 

corocznych nagród Samorządu Uczniowskiego, 

9) analizowanie, opiniowanie skuteczności działań wychowawczych 

i profilaktycznych oraz zgłaszanie propozycji modyfikacji tych działań. 

8. Na wniosek Dyrektora Samorząd Uczniowski może wyrażać opinię o pracy nauczyciela. 

9. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

10. Samorząd Uczniowski może ze swego składu wyłonić przewodniczącego Szkolnego Klubu 

Wolontariatu. 

 

Wolontariat 
 

§ 33 

1. W szkole mogą działać organizacje i stowarzyszenia na rzecz dzieci, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna, sportowa lub opiekuńcza oraz 

społeczna. 

2. Działalność organizacji i stowarzyszeń, o których mowa wyżej, może się odbywać za zgodą 

Dyrektora Szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

3. W celu wzmocnienia potrzeby kształcenia u uczniów postaw prospołecznych  i dla 

zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym powołuje się Szkolny Klub 

Wolontariatu. 

4. Szkolny Klub Wolontariatu jest wewnętrzną organizacją zatwierdzoną przez Dyrektora 

Szkoły lub uchwałą Rady Pedagogicznej. 

5. Szkolny wolontariat jest szansą dla uczniów na zdobycie nowej wiedzy i nowych 

umiejętności z zakresu problemów świata, wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, 

bezdomności, uchodźctwa, uzależnień. 

6. Nad przebiegiem pracy wolontariatu czuwa nauczyciel - szkolny opiekun wolontariatu, 

który inicjuje powstanie grupy, zachęca do działania, współpracuje z placówkami w których 

pracują wolontariusze, motywuje do działania. 
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7. Do zadań Szkolnego Klubu Wolontariatu należy: 

1) udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce, 

2) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów szkoły, 

3) przeprowadzanie lekcji, wykładów z tematów, które zna uczeń, 

4) zbiórki podręczników i książek, 

5) działania kulturalne, szkolne spotkania, gazetki, 

6) w partnerstwie z innymi instytucjami: 

a) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących, 

b) pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych, 

c) odwiedziny w świetlicach środowiskowych, 

d) przygotowanie świątecznych paczek dla seniorów, dzieci, 

e) udział w partnerskich projektach. 

8. Członkiem klubu może zostać każdy, kto pragnie służyć innym po uprzednim 

przedstawieniu opiekunom klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką. 

9. Członkowie klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni  

im nauki i pomocy w domu. 

10. Każdy członek klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz 

Regulaminie Klubu. 

 

 

Zasady współdziałania organów szkoły  

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

 

§ 34 

1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością 

szkoły w sposób zapewniający każdej ze stron możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych  

w ustawie, Statucie Szkoły i regulaminach ich działalności. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

sporządzone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane  

są Dyrektorowi Szkoły. 

3. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców: 
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1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznej decyzji 

należy do Dyrektora Szkoły, 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany do zapoznania się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych 

stanowisk, 

3) dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu – strony sporu, 

4) o rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor Szkoły informuje na piśmie 

zainteresowane strony w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o sporze. 

4. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany 

jest zespół mediacyjny, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 

szkoły, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

5. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien przeprowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, decyzje podejmuje się 

w drodze głosowania. 

6. Strony sporu mają prawo odwołać się od decyzji do organu nadzoru lub organu 

prowadzącego zgodnie z kompetencjami. 

7. Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły poprzez: 

1) zamieszczanie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na szkolnej stronie 

www, 

2) w trakcie wspólnych spotkań, 

3) uczestniczenie Dyrektora Szkoły w posiedzeniach Rady Rodziców 

lub Samorządu Uczniowskiego, 

4) uczestniczenie przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej za zgodą jej 

przewodniczącego, 

5) inne formy, np. apele szkolne. 
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Rozdział 8 

 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 35 

1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku 

szkolnego. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły  oraz zaopiniowany przez 

Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, przekazany do organu 

prowadzącego szkołę. 

3. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia 

otrzymania arkusza organizacji. 

4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, 

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

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

6. W przypadku wprowadzenia do 30 września zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji 

szkoły, organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany nie później niż w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po uzyskaniu 

opinii zakładowych organizacji związkowych i organu nadzoru pedagogicznego. 

7. Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej jest częścią arkusza organizacyjnego Zespołu 

Szkół i Przedszkola w Czerniewicach. 

 

§ 36 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego, uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnie z ramowym planem nauczania. 

2. Zajęcia edukacyjne w oddziałach I-III Szkoły Podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. W oddziałach  integracyjnych liczba uczniów wynosi 

nie więcej niż 20 a liczba dzieci niepełnosprawnych do 5 osób.   
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1) w przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły 

do oddziałów I-III Dyrektor Szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów 

zwiększyłaby się ponad 25, 

2)  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor Szkoły może odstąpić 

od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną 

w ust. 2, 

3) liczba uczniów w oddziałach I- III może być zwiększona nie więcej niż  

o 2 uczniów, 

4) jeżeli liczba uczniów w oddziałach I- III zostanie zwiększona, w szkole 

zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale, 

5) oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych. 

4. Podział na grupy w oddziałach IV-VIII jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych  

i komputerowych w oddziałach powyżej 24 uczniów. 

5. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach  

z języka obcego można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

6. Zajęcia z wychowania fizycznego w oddziałach IV-VIII prowadzone są w grupach 

liczących od 12 do 26 uczniów. 

7. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący do 20 uczniów, w tym 

do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

8. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zgodnie z ramowym planem nauczania. 

9. Podstawową formą pracy szkoły w oddziałach IV-VIII i klasach II-III dotychczasowego 

gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- 

lekcyjnym. 

10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach może trwać od 30 do 60 

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu, działań 

innowacyjnych uwzględniających korelację międzyprzedmiotową lub projektu 

edukacyjnego. 

11. Zajęcia w szkole mogą być również prowadzone: 
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1) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad 

podziału na grupy, 

2) w toku nauczania indywidualnego, 

3) w formie realizacji indywidualnego toku nauki, indywidualnego programu 

nauczania lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

4) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą, 

5) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: 

obozy naukowe, wycieczki turystyczne, krajoznawcze i związane 

z historycznymi wydarzeniami, białe i zielone szkoły, wymiany 

międzynarodowe, obozy kondycyjno-szkoleniowe, itp. 

 

§ 37 

1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego mogą być realizowane w formie klasowo-

lekcyjnej i w postaci zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych 

lub aktywnej turystyki, w wymiarze 2 lekcji tygodniowo jako zajęcia do wyboru przez 

ucznia. 

2. Godziny zajęć do wyboru przez uczniów /zaproponowane przez szkołę/ mogą być łączone, 

z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia, w okresie nie dłuższym niż 

4 tygodnie, po uwzględnieniu przez Dyrektora Szkoły potrzeb zdrowotnych uczniów – 

zajęcia proponowane przez Dyrektora Szkoły podlegają uzgodnieniu z organem 

prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. 

3. Poza systemem klasowo-lekcyjnym szkoła może organizować zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, specjalistyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów. 

4. Zajęcia o których mowa w pkt. 3 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę 

środków finansowych lub ze środków pozabudżetowych. 

5. Liczba uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz innych 

zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 

10 uczniów. 

 

§ 38 

1. W oddziałach IV-VIII szkoła realizuje zajęcia z „Wychowania do życia w rodzinie”. Dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
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z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym nie przewiduje się organizacji tych zajęć. 

2. Udział ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jest odnotowywany  

na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

3. Jeśli uczeń nie uczestniczył w zajęciach wychowania do życia w rodzinie w żadnym roku 

szkolnym, na świadectwie nie umieszcza się żadnej informacji. 

4. Jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są zajęcia z doradztwa 

zawodowego, które wspierają uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych 

i zawodowych. 

 

§ 39 

1. Szkoła może realizować  projekty edukacyjne i prowadzić działalność innowacyjną po 

uzyskaniu zgody autora innowacji, zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i przyjęciu do 

realizacji przez Radę Pedagogiczną. 

2. Szkoła może przystąpić do eksperymentu pedagogicznego po spełnieniu wymagań 

wskazanych odrębnymi przepisami. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić 

zajęcia. 

 

§ 40 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem 

Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. W celu realizacji zadań statutowych Szkoła współpracuje z różnymi placówkami, 

instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku: Urzędem Gminy, 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Komisją 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatową Komendą Policji, Powiatową 

Strażą Pożarną, Centrum Medycznym Czerniewice. 

3. Decyzję o podjęciu współpracy ze środowiskiem, formach i zasadach jej prowadzenia 

podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

§ 41 

1. Szkoła stwarza uczniom warunki do  korzystania ze stołówki szkolnej. 
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2. Przerwy międzylekcyjne umożliwiają uczniom spożycie posiłków. 

 

§ 42 

1. Świetlica szkolna – zadania świetlicy określa § 30 statutu Zespołu. 

1) dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców, organizację dojazdu do Szkoły, lub inne okoliczności wymagające  

zapewnienia opieki uczniom w Szkole, prowadzona jest świetlica szkolna, 

2) świetlica zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą, zajęcia uwzględniające 

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości 

psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 

zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie prac domowych;  

do zadań świetlicy należy: 

a) organizowanie pomocy w nauce, 

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, 

d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, 

e) upowszechnianie kultury zdrowotnej, 

f) współdziałanie z rodzicami i uczniami przebywającymi w świetlicy, 

g) opieka nad dziećmi w stołówce szkolnej oraz dowożonymi  

do Szkoły. 

3) świetlica pracuje w dniach pracy Szkoły w godzinach dostosowanych do potrzeb 

uczniów i rodziców ustalonych na początku roku szkolnego od 7:00 do 15:00, 

i odjazdu uczniów dowożonych autobusem szkolnym, 

4) zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, w których liczba 

uczestników nie może przekraczać 25 wychowanków, 

5) do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z oddziału 

przedszkolnego, uczniowie klas I-III, w tym w szczególności dzieci rodziców 

pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, wychowawczo zaniedbanych, 

a także uczniowie dojeżdżający do Szkoły oraz dzieci z rodzin zastępczych, 

6) świetlica działa w oparciu o regulamin pracy świetlicy, zawierający również 

rozwiązania techniczne dowozu uczniów, 

7) dokumentację pracy świetlicy stanowią: dzienniki zajęć, plany pracy, karty 

zgłoszenia dzieci do świetlicy. 
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§ 43 

1. Zadania Biblioteki szkolnej zostały określone w § 28 statutu Zespołu –Biblioteka 

Zespołu 

Pomoc materialna 

 

§ 44 

Zasady udzielania pomocy materialnej uczniom zawarte zostały w § 31 Statutu Zespołu. 

 

 

Rozdział 9 

  

Nauczyciele i ich zadania, inni pracownicy szkoły 
 

§ 45 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników administracyjnych 

i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania pracowników o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 

3. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich 

wynagradzania określają odrębne przepisy. 

4. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel zobowiązany jest przedstawić 

Dyrektorowi Szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

5. Dyrektor Szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy ma obowiązek zasięgnięcia 

informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. 

6. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

uchybienie godności zawodu nauczyciela, zgodnie z art.6 i 75 Ustawy 

z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zmianami). 

 

§ 46 

1. Z mocy ustawy nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków 

służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 
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2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie 

godności osobistej uczniów. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów: 

a) w Szkole 

• podczas zajęć lekcyjnych (zwolnienia uczniów z lekcji tylko na pisemną 

prośbę rodziców), 

• podczas przerw, 

• podczas zajęć pozalekcyjnych, 

• podczas zajęć świetlicowych, 

b) poza Szkołą 

• w czasie dojazdu i powrotu ze Szkoły (dotyczy dzieci dowożonych 

autokarem), 

• w czasie wycieczek szkolnych, zielonych szkół, wyjazdu do teatru, kina. 

c) zasady zachowania w w/w sytuacjach ustalają odrębne regulaminy. 

2) Dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, właściwe planowanie 

pracy. 

3) Dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny. 

4) Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, 

wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację do organów kierowniczych 

szkoły. Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju 

psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań. 

5) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów. 

6) Określenie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny i przestrzeganie ich. 

7) Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także radę 

pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów. 

8) Wybór podręczników spośród dopuszczonych do użytku. 

9) Branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych 

w Szkole i przez instytucje wspomagające szkołę. 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerniewicach  Strona 43 z 105 

 

10) Prowadzenie prawidłowej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, koła 

zainteresowań lub zespołów wyrównawczych. 

11) Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za zniszczenie powierzonego jego 

opiece sprzętu wynikające z jego niedbalstwa, braku zabezpieczenia lub nadzoru. 

5. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez Dyrektora szkoły 

dotyczące bezpośrednio działalności dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej Szkoły, 

w tym w egzaminie ósmoklasisty. 

 

§ 47 

1. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w Szkole 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 szkoły, 

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 postdiagnostycznym, 

szczególnie w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń 

w środowisku utrudniającym funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania 

ucznia oraz planowania dalszych działań. 

 

§ 48 

1.  Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo- zadaniowe. 

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

3.  Do zadań zespołów przedmiotowych należy: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobu realizacji 

podstawy programowej, korygowania treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych, 
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2) opracowanie sposobów mierzenia jakości pracy Szkoły, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) organizowanie różnych form wymiany doświadczeń w zakresie metodyki 

prowadzenia zajęć lekcyjnych, 

5) współdziałanie w organizowaniu i doposażeniu pracowni przedmiotowych, 

6) opiniowanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

7) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć 

z zakresu edukacji w oddziale klas I-III oraz jednego podręcznika  

do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć 

edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV-VIII oraz materiałów 

ćwiczeniowych, 

8) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym 

uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

§ 49 

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

jest w szczególności: 

1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania, 

2) korelowanie treści międzyprzedmiotowych, 

3) diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

4) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału, ustalanie dla całego 

zespołu klasowego i poszczególnych uczniów zadań dostosowanych do ich 

zainteresowań i zdolności, 

5) doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, zajęcia 

otwarte, lekcje koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych. 

 

§ 50 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie się do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, 

3) podejmowanie zadań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

4) realizowanie przewidzianego programu godzin z wychowawcą, programu  

wychowawczo-profilaktycznego, 

5) nadzorowanie funkcjonowania oddziału i jego wywiązywania się ze zobowiązań 

wobec Szkoły, 

6) rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych –w razie 

potrzeby nawiązuje kontakt z rodzicami uczniów, organizuje dni otwarte i 

zebrania klasowe rodziców - zgodnie z przyjętym harmonogramem,  

prowadzenie dokumentacji pracy zespołu uczącego w danym oddziale. 

2. W celu realizacji zadań, wychowawca: 

1) planuje i organizuje różne formy zadań zespołu uczącego w danym  

oddziale, 

2) kształtuje postawy pracowitości, życzliwości i koleżeństwa, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale, Radą Pedagogiczną 

i Dyrektorem Szkoły w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych  

i opiekuńczych, 

4) inicjuje, planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

uczniom mającym trudności w nauce, trudności materialne lub losowe, 

5) zapobiega przejawom demoralizacji i patologii społeczności uczniowskiej, czuwa 

nad realizacją obowiązku szkolnego wychowanków, 

6) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-

wychowawczych dzieci, organizowania pomocy rodzicom w działaniach 

wychowawczych i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach, włączenie 

ich w sprawy życia klasy i Szkoły, 

7) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, zamiłowań, uzdolnień uczniów, rozwiązywaniu 

trudności dydaktyczno-wychowawczych, a także organizowaniu odpowiedniej 

formy tej pomocy. 

3. Wychowawca prowadzi zorganizowane spotkania z rodzicami w terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły i wg potrzeb wynikających z działań 
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wychowawczych, zapoznaje rodziców i uczniów z przepisami prawa oświatowego - 

Statutem Szkoły. 

4. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora 

Szkoły, zespołu przedmiotowego, pedagoga szkolnego, innych placówek i instytucji 

oświatowych i naukowych. 

5. Wychowawca wystawia ocenę  zachowania swoich uczniów zgodnie z przepisami 

prawa i obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania. 

 

§ 51 

1. Wychowawcy klas prowadzą dokumentację w formie teczki wychowawcy. 

2. Teczka wychowawcy zawiera: 

1) plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny wraz 

z harmonogramem klasowych uroczystości, 

2) tematy godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, notatki dotyczące działalności 

wychowawcy z klasą/w tym kontrakt klasowy, 

3) zeszyt spostrzeżeń, usprawiedliwienia nieobecności uczniów, 

4) korespondencję z rodzicami, 

5) listy obecności rodziców na spotkaniach klasowych wraz z harmonogramem 

spotkań oraz tematami do doskonalenia wychowawczych umiejętności rodziców 

– wychowawcy oddziałów przedszkolnych (pozostałe są wpisywane w 

dziennikach zajęć), 

6) zeszyty spraw finansowych. 

 

§ 52 

Zadania nauczyciela bibliotekarza określa § 29 statutu Zespołu Szkół i Przedszkola  

w Czerniewicach. 

§ 53 

Pedagog szkolny wspomaga  działalność statutową placówki, podlega bezpośrednio 

Dyrektorowi Szkoły- szczególne zadania pedagoga określa statut Zespołu § 39. 

 

§ 54 

W Szkole zatrudnia się logopedę - zadania logopedy zostały określone  

w § 40 statutu Zespołu. 
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§ 55 

1. W szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych 

zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. 

2. Do zadań nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej 

należy: 

1)  współorganizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

2) prowadzenie innych zajęć, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia 

niepełnosprawnego ( resocjalizacyjne, rewalidacyjne, i socjoterapeutyczne). 

 

§ 56 

1. W szkole może być zatrudniony asystent nauczycieli w klasach I-III lub asystent  

wychowawcy świetlicy. 

2. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w oddziałach integracyjnych lub wspieranie wychowawcy 

świetlicy. 

3. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy 

świetlicy. 

4. Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających 

kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionych dodatkowo w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

5. Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły. 
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Rozdział 10 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne 
 

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania klas I-III 

Podstawowe zasady oceniania. 

§ 57 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole z programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

3.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

 

Cele oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

§ 58 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie. 

2.  Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do pracy nad uzyskaniem dalszych postępów w nauce 

i zachowaniu. 

4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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Sposoby oceniania. 

 

§59 

Ocena bieżąca. 

1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas 

wielokierunkowej działalności ucznia. 

2. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań. 

3.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę: 

1) pisemną – stosuje się czterostopniową skalę oceniania (symbole literowe 

A,B,C,D).Dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych ze znakiem ,,+’’ i ,,-’’. 

2) werbalną - ustne wyrażanie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów 

podczas zajęć. 

4. Ocenie podlegają postępy uczniów z: 

1) edukacji polonistycznej, 

2) edukacji matematycznej, 

3) edukacji społeczno- przyrodniczej, 

4) edukacji plastycznej, 

5) edukacji technicznej, 

6) edukacji muzycznej, 

7) zajęć komputerowych, 

8) wychowania fizycznego, 

9) języka angielskiego, 

10) religii. 

5. W ocenie ucznia należy przede wszystkim brać pod uwagę jego przygotowanie 

do zajęć, stopień zaangażowania w wykonywaną pracę oraz to, jakie czyni postępy. 

6. Ocena postępów w nauce religii jest wyrażona stopniem (1-6). 

7. Wiadomości i umiejętności z języka angielskiego oceniane są w skali obowiązującej 

w klasach I-III (A,B,C,D). 

8. W drugim półroczu klasy trzeciej wprowadza się sześciostopniową skalę ocen  

(od 1do 6) jako wprowadzenie uczniów do systemu oceniania w klasach wyższych. 

Ocena roczna jest oceną opisową. 

9. Co najmniej raz w semestrze przeprowadzany jest sprawdzian zintegrowany, którego 

wyniki są odnotowywane w formie oceny w dzienniku lekcyjnym. 
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10. Oceny za prace pisemne, sprawdzające osiągnięcia uczniów (dyktanda, sprawdziany, 

testy) są oznaczone kolorem innym niż niebieski i czarny, wybranym przez 

nauczyciela. Oprócz oceny można udzielić ustnego lub pisemnego komentarza 

dotyczącego osiągnięć, ich uwarunkowań i zmian oraz zaleceń dydaktycznych. 

Komentarz pisemny może znajdować się w zeszytach, kartach pracy oraz przy 

przeprowadzanych sprawdzianach. 

11. Testy kontrolne, sprawdziany i kartkówki przechowywane są w teczce ucznia  

do końca roku szkolnego. Udostępniane są rodzicom na okresowych spotkaniach. 

12. Sprawdziany semestralne, roczne oraz test kompetencji przechowywane są 

w dokumentacji nauczyciela do zakończenia przez ucznia pierwszego etapu 

edukacyjnego i pozostają do wglądu rodziców wyłącznie na terenie szkoły. 

 

§ 60 

 

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Ocena Wymagania edukacyjne 

 

A 

poziom wysoki 

Uczeń: 

• wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta z różnych 

źródeł wiedzy, 

• samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy dąży do rozwiązania 

problemu, 

• wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres 

treści przewidzianych dla danego poziomu, 

• osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych, 

• często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

• sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze 

teoretycznym i praktycznym, 

• jasno i logicznie rozumuje, 

• samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy, 

• potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania, 

• rzadko popełnia błędy 

• buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne), 

wyczerpując temat, posługuje się bogatym słownictwem. 
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B 

poziom średni 

Uczeń: 

• wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

• sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednią 

terminologią, 

• logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania, 

• samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, 

• potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań 

praktycznych, 

• przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich ich aspektów, 

• buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawne językowo i stylistycznie. 

 

C 

poziom 

zadowalający 

Uczeń: 

• zna i rozumie podstawowe pojęcia, 

• przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią 

terminologią w wymiarze teoretycznym, 

• samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania, 

• zadania i problemy złożone rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 

• popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania, 

• wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się 

ubogim słownictwem. 

 

D 

poziom niski 

Uczeń: 

• nie rozumie elementarnych pojęć, 

• nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela, 

• nie udziela odpowiedzi, 

• nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze 

oraz najbardziej użyteczne. 

 

2. Obserwacja zachowania dotyczy przestrzegania przez uczniów obowiązującego regulaminu 

zachowania, według którego każdy uczeń: 

1) jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, aktywnie uczestniczy w 

zajęciach, systematycznie odrabia prace domowe, 

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

3) dba o honor i tradycje szkoły, 

4) potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, złość, agresja, 

5) potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy, 
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6) umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole, 

7) udziela pomocy kolegom, 

8) dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów, 

9) utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy. 

 

3. Ponadto obserwacji i ocenie podlegają zachowania pozaregulaminowe, gdy uczeń: 

1) bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub zawodach 

sportowych, 

2) samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły, 

3) przeciwdziała przemocy, właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania 

kolegów i koleżanek, 

4) informacje o przejawach zachowania są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym 

w postaci liter A,B,C,D. 

 

A – Uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.  

Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowity 

i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole. 

Jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny. Dotrzymuje zawartych 

umów. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego. Potrafi 

dokonać samooceny własnego zachowania oraz ocenić zachowanie innych. Wzorowo 

i kulturalnie zachowuje się na przerwach, na uroczystościach szkolnych oraz podczas 

wycieczek. 

B – Uczeń zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest koleżeński, uczynny. 

Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega. Dotrzymuje warunków 

zawartych umów. W miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków. Jest 

prawdomówny. Potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych. Jest koleżeński wobec 

rówieśników. Potrafi współpracować w zespole. Na ogół zachowuje się kulturalnie i bez zarzutu 

na przerwach, na uroczystościach szkolnych oraz podczas wycieczek. 

C – Uczeń zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Ma jednak trudności 

z ich przestrzeganiem. Rozumie na czym polega koleżeństwo. Widzi i ocenia niewłaściwe 

zachowanie innych. Ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji. Ma 

własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia. Nie zawsze 

wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań. Na ogół zachowuje się poprawnie na przerwach, 

na uroczystościach szkolnych oraz podczas wycieczek. 
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D - Uczeń nie przestrzega ustalonych reguł i zasad podczas zabaw i zajęć. Ma trudności 

w utrzymywaniu poprawnych kontaktów z rówieśnikami. Niechętnie uczestniczy w życiu 

klasy. Nie panuje nad emocjami. Ma trudności z odróżnieniem dobra od zła. Nie wywiązuje się 

ze swoich obowiązków szkolnych. Stwarza sytuacje niebezpieczne. Czasem zachowuje się 

niekulturalnie na przerwach, na uroczystościach szkolnych oraz podczas wycieczek. 

 

§ 61 

Klasyfikacyjna ocena półroczna i końcoworoczna. 

1. Obowiązuje opisowa forma oceny. 

2. Ocena opisowa uwzględnia: 

1) postępy w edukacjach wymienionych w §59 ust. 1, 

2) zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia 

społecznego, norm etycznych, a w szczególności: 

a) wywiązywania się z obowiązku ucznia, 

b) przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) umiejętność współdziałania w zespole  z zachowaniem odpowiednich 

norm, 

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

f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne, 

g) kulturalne zachowanie się poza szkołą, 

h) okazywanie szacunku innym osobom, 

i) osobiste osiągnięcia uczniów. 

3. Ocena postępów w nauce religii jest wyrażona stopniem na arkuszu oceny półrocznej oraz 

na świadectwie. 

4. Ocenę półroczną otrzymuje rodzic lub opiekun po zakończeniu I semestru na specjalnie 

przygotowanym arkuszu, odrębnym dla poszczególnych poziomów nauczania (kl. I, II, 

III). 

5. Ocenę roczną otrzymuje rodzic lub opiekun w dniu zakończenia roku szkolnego na 

świadectwie szkolnym. 

6. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne oceniono pozytywnie. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może 
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podąć decyzję o powtarzaniu klasy na wniosek nauczyciela prowadzącego klasę oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów). 

7. Oceny roczne odnotowuje się w arkuszu ocen. 

 

§ 62 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Wychowawcy informują rodziców i uczniów o sposobach prowadzenia obserwacji 

osiągnięć edukacyjnych i zachowania na początku roku szkolnego. 

2. Informacje dotyczące postępów uczniów udostępnia się rodzicom podczas zebrań lub 

konsultacji. 

3. Pod koniec pierwszego etapu edukacji zostaje przeprowadzony  test kompetencji dla klas 

trzecich. 

4. Wyniki testu w formie pisemnej zostają przekazane rodzicom, a kopie zostają  

w dokumentacji szkoły. 

5. Wyniki testu kompetencji klas trzecich zostają przekazane wychowawcom  

klas IV i stanowią diagnozę wstępną uczniów w klasie czwartej. 

6. Uczniowie kl. I-III wyróżniający się pod względem swoich osiągnięć edukacyjnych oraz 

zachowania na koniec roku otrzymują nagrodę książkową. 

 

§ 63 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania kl. IV-VIII 

 

Cele wewnątrzszkolnych zasad oceniania: 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub 

efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia 
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w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych 

w szkole programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,  

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) ujednolicenie na terenie szkoły stosowanych przez nauczycieli kryteriów 

oceniania, 

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz  o 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) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen 

klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
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6)  ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i  trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

§ 64 

Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego: 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców, o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 65 

Promowanie uczniów 

 

1. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli na koniec roku 

szkolnego otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

2. Promocję z wyróżnieniem w  klasach IV-VIII otrzymuje uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania. 
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3. Do obliczenia średniej ocen należy brać pod uwagę oceny z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych,  religii albo etyki, jeśli 

uczeń uczęszczał na takie zajęcia. 

4. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych 

zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 

tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową 

ocenę klasyfikacyjną. 

5. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć, może 

zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć na zasadach i w trybie określonym w WSO. 

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

z zastrzeżeniem ust.7. 

7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia i poczynione przez niego postępy, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 

że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 

w  klasie programowo wyższej. 

8. Promocję do klasy programowo wyższej, także w czasie roku szkolnego, decyzją rady 

pedagogicznej może otrzymać uczeń, który został zakwalifikowany do kształcenia 

specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, 

a który zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania szkoły specjalnej spełnia 

określone wymagania edukacyjne. 

9. Na świadectwie ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji 

końcowej przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne i oceny końcowe uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

te, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasie 

programowo niższej. 

10. W świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 
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1) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, 

co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

2) osiągnięcia artystyczne i sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym, 

3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu 

lub środowiska szkolnego. 

11. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji w klasie ósmej uzyskał 

oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu poziomu 

opanowania umiejętności przeprowadzanego zgodnie z odrębnymi przepisami przez 

odpowiednią komisję egzaminacyjną z wyłączeniem sytuacji, w których został 

zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Wynik sprawdzianu nie wpływa 

na ukończenie szkoły. 

 

§ 66 

 Możliwości uzyskiwania wyższej niż przewidziano 

rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

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

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 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 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerniewicach  Strona 59 z 105 

 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, 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 przeprowadza się w formie pisemnej 

i  ustnej. 

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

technicznych/techniki, zajęć komputerowych/informatyki 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 i jego rodzicami. 

9.  W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt1, 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. W skład komisji, o której mowa w  ust. 3 pkt 2 ustawy, wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

2) wychowawca oddziału, 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
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6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

7) przedstawiciel rady rodziców.    

12. Komisja, o której mowa w ust. 11 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

w  terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest 

ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

13. 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. 

14. Do protokołu, o którym mowa w ust. 13, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację  

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

15.  Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy, sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) imię i nazwisko ucznia, 

4) wynik głosowania, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

16. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 67 

Klasyfikowanie uczniów 

 

1. Warunkiem uzyskania przez ucznia promocji do klasy programowo wyższej (ukończenia 

szkoły) jest klasyfikowanie go w każdym okresie danego roku szkolnego. Klasyfikowanie 

uczniów odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego zgodnie z  przyjętym podziałem roku 

szkolnego na dwa okresy. 
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3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

4. Klasyfikowanie uczniów w ostatnim okresie jest klasyfikowaniem rocznym i uwzględnia 

osiągnięcia ucznia ze wszystkich okresów oraz ocenę zachowania. 

5. Klasyfikowanie roczne w klasach IV - VIII polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych 

w  szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

6.  Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w  szkolnym planie nauczania 

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się w tygodniu poprzedzającym 

zakończenie zajęć w danym semestrze. 

8. O przewidywanych ocenach rocznych nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia, 

a za jego pośrednictwem rodziców, na miesiąc przed planowanym posiedzeniem 

klasyfikacyjnym. 

9. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

10. Uczeń, który nie został sklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny w trybie i na zasadach określonych w szkolnych zasadach  

oceniania. 

11. Uczeń, który nie został sklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 

zajęciach może zdawać na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) egzamin 

klasyfikacyjny, jeżeli rada pedagogiczna wyrazi na to zgodę. Egzamin odbywa się 

w  trybie  i na zasadach określonych dla egzaminu klasyfikacyjnego w szkolnych zasadach 

oceniania. 

12. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który realizuje indywidualny tok lub program 

nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 
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13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania w miejsce oceny wpisuje się odpowiednio: „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

 

 

§ 68 

Ocenianie uczniów 

 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w  uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. 

1. Ocenianie ucznia odbywa się systematycznie zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami 

oceniania oraz przyjętym harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć. 

2. Ocenie podlegają różnorodne formy aktywności ucznia właściwe dla rodzaju danej 

edukacji. 

3. Obok informacji o stopniu osiągnięcia przez ucznia wymagań edukacyjnych, nauczyciel 

może dokonać oceny o charakterze społeczno-wychowawczym określając wkład pracy 

ucznia, systematyczność, aktywność na lekcjach, przygotowanie do zajęć. 

4. Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów. 

5. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego wygląd, światopogląd, status społeczny 

i wcześniejsze osiągnięcia szkolne. 

6. Brak uczniowskiego wyposażenia (zeszytów, przyborów, stroju na zajęcia wychowania 

fizycznego) może wpłynąć na ocenę końcową w sytuacjach uporczywie powtarzających 

się, zależnych od ucznia a jednocześnie wyraźnie utrudniających osiąganie przez niego 

określonych wymagań. 

7. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne oraz oceny zachowania ustala się według skali 

określonej w szkolnych zasadach  oceniania. 

8. W klasach IV-VIII oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według skali: 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 
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6) stopień niedostateczny – 1. 

9. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 6 do 2. 

Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1. 

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

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki 

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. 

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć 

komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia 

ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

13. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

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

z nauki drugiego języka obcego. 

1) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo nauczania indywidualnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

2) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

§ 69 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a ocenę 

z  zachowania – wychowawca klasy. 
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2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

te zajęcia. Ocena klasyfikacyjna roczna z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

3. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego na zasadach i w trybie określonych 

w  szkolnych zasadach oceniania. 

 

§ 70 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

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

jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia odpowiednio w okresie , za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Uczeń 

nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. (Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składają do 

dyrektora szkoły rodzice ucznia najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć w danym 

okresie). 

3. W przypadku ucznia, którego nieobecności na zajęciach uznano za nieusprawiedliwione 

przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego uzależnione jest od pozytywnej opinii (zgody) 

rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny musi odbyć się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicem. 

6. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie: 

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

2) nauczyciel prowadzący takie same  lub pokrewne  zajęcia edukacyjne. 

7. Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, za 

który uczeń nie został sklasyfikowany. Podstawę do określenia zakresu materiału stanowią 

przygotowane przez nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania edukacyjne. 

8. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Czas trwania określa komisja 

egzaminacyjna odpowiednio do specyfiki zajęć i poziomu kształcenia. 
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9. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia 

komputerowe i wychowanie fizyczne  ma charakter praktyczny. 

10. Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i zgodna 

z  przedstawionymi przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości pracy 

uczniów na danym poziomie kształcenia. 

11. Zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący a opiniuje nauczyciel 

- członek komisji. W przypadku rozbieżnej oceny narzędzia zasięga się opinii niezależnego 

nauczyciela. Narzędzie zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

12. Na podstawie wyników egzaminu nauczyciel egzaminujący ustala ocenę zgodnie ze skalą 

ocen przyjętą przez szkołę. 

13. Ustalona w drodze egzaminu ocena jest ostateczna, a od wyniku egzaminu nie przysługuje 

odwołanie. 

14. Wynik egzaminu zatwierdza rada pedagogiczna. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin, 

2) skład komisji (imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji), 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę  klasyfikacyjną. 

16. Dokumentację egzaminu włącza się do arkusza ocen ucznia. Na dokumentację składa się: 

a) podanie o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego, 

b) decyzja dyrektora w sprawie powołania komisji, 

c) protokół z egzaminu (wzór w załączeniu), 

d) pisemna praca egzaminacyjna ucznia, 

e) zwięzła informacja o odpowiedziach ustnych. 

17. Jeśli z przyczyn usprawiedliwionych  i uzasadnionych uczeń nie przystąpił do egzaminu, 

może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

18. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów  

rodzice ucznia. 

19. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły. 
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§ 71 

Egzamin poprawkowy zmieniający ocenę roczną 

 

1. Uczeń począwszy od klasy IV, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał  negatywną 

ocenę klasyfikacyjną z jednego albo z dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składają do dyrektora szkoły rodzice 

ucznia najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same  lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia, którego rodzice wystąpili o egzamin poprawkowy, 

może być zwolniony z udziału w egzaminie na własną prośbę lub w innych szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Jeśli na terenie szkoły nie ma takiego 

nauczyciela, powołuje nauczyciela z innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, za 

który uczeń nie został sklasyfikowany. Podstawę do określenia zakresu materiału stanowią 

przygotowane przez nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania edukacyjne na 

ocenę dopuszczającą. 

6. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Czas trwania określa komisja 

egzaminacyjna odpowiednio do specyfiki zajęć i poziomu kształcenia. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia 

techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne ma przede wszystkim formę  

zadań praktycznych. 

8. Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i zgodna 

z  przedstawionymi przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości pracy 

uczniów na danym poziomie kształcenia. 
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9. Zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący a opiniuje nauczyciel 

- członek komisji. W przypadku rozbieżnej oceny narzędzia zasięga się opinii niezależnego 

nauczyciela. Narzędzie zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

10. Ustalona w drodze egzaminu ocena jest ostateczna a od wyniku egzaminu nie przysługuje 

odwołanie. 

11. Wynik egzaminu zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:     

1) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu  poprawkowego, 

4) imiona i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustalona ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadań 

praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Dokumentacja - Protokół egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

15.  Na dokumentację egzaminu składa się: 

1) podanie o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego, 

2) decyzja dyrektora w sprawie powołania komisji, 

3) protokół egzaminu (wzór w załączeniu), 

4) pisemna praca egzaminacyjna ucznia. 

16. Jeśli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie przystąpił do egzaminu, może do niego 

przystąpić w terminie określonym przez przewodniczącego komisji, dyrektora szkoły, nie 

później niż do końca września. 

17. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły. 

 

§ 72 

Ogólne kryteria systemu oceniania 

 

1. U podstaw szkolnego systemu oceniania leży założenie, że każdy uczeń jest w stanie 

rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki. 
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2. Notowanie postępów i osiągnięć dydaktycznych ucznia jest wymagane założonymi celami 

oceniania. 

3. Dla różnych celów informacja o osiągnięciach i postępach ucznia powinna być dostarczana 

z różnych źródeł i różnymi sposobami. 

4. W procesie gromadzenia tej informacji za wartości bazowe uznano: 

1) stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności w typowych sytuacjach szkolnych  

i  życiowych, 

2) znajomość faktów i pojęć, jako podstawa kształtowania postaw i umiejętności, 

3) gotowość do interpretacji zjawisk i uzasadniania stanowisk, 

4) umiejętność stosowania posiadanych kompetencji w nowych dla ucznia 

sytuacjach, 

5) umiejętność pracy samodzielnej i grupowej. 

 

§ 73 

Ogólne wymagania edukacyjne 

 

1. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną, roczną i końcową ustala się porównując osiągnięcia 

i postępy edukacyjne ucznia z poziomem wymagań programowych z  uwzględnieniem 

przyjętych wartości: 

 

Poziom wymagań: Materiał programowy: 

I 

- bardzo łatwy 

- wymagający prostych działań o małej liczby czynności 

- o podstawowym znaczeniu praktycznym, wręcz niezbędny w życiu 

codziennym 

- niezbędny w dalszej edukacji przedmiotowej 

- ułatwiający uczenie się innych przedmiotów 

- niepodważalny naukowo, sprawdzony i wdrożony w praktyce życia 

codziennego 

 

 

II 

- przystępny, stosunkowo łatwy do przyswojenia 

- wymagający wykonania działań o małej liczbie czynności 

- uniwersalny, praktyczny, często przydający się w życiu 
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- o znaczeniu bazowym, niezbędny ale też umożliwiający rozwój w 

zakresie danego przedmiotu 

- ułatwia uczenie się innych przedmiotów i uogólnione postrzeganie 

związków 

- pewny naukowo, sprawdzony, udowodniony 

 

 

III 

- umiarkowanie przystępny 

- wymagający opanowania działań bardziej złożonych, czynności o 

wyższym stopniu trudności 

- możliwy do zastosowania, ale nie niezbędny w życiu pozaszkolnym 

- przydatny w dalszej nauce 

- pozwalający łączyć wiedzę z różnych przedmiotów 

- możliwy do udowodnienia, prowadzący do naukowych uogólnień 

 

 

IV 

- stosunkowo trudny do opanowania, zawierający treści nietypowe 

- wymaga wykonania złożonych działań i  korzystania z  różnych 

źródeł 

- możliwy do zastosowania w nietypowych sytuacjach, bardziej o 

charakterze naukowym niż życiowym 

- umożliwia samodzielne nabywanie nowych kompetencji 

- pozwalający łączyć wiedzę z różnych dziedzin (także życia 

pozaszkolnego) lub swoisty dla danego przedmiotu 

- problemowy, sprzyjający procesom dowodzenia 

 

V 

- trudny, nietypowy materiał nauczania 

- wymaga znacznej liczby rozłożonych w czasie, często nietypowych 

złożonych działań 

- wyspecjalizowany ponad potrzeby głównego kierunku dalszej nauki 

- rozszerza kompleksowo podstawy wiedzy z  innych przedmiotów, 

pozwala na nabywanie nowych wyspecjalizowanych kompetencji 

- łączy wiedzę z różnych dziedzin poprzez wykorzystanie okazyjnych 

źródeł i nadarzających się możliwości indywidualnych ćwiczeń 

- problematyczny, hipotetyczny 
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2. Szczegółowe kryteria wymagań programowych z  poszczególnych przedmiotów 

opracowywane są  zgodnie  w ogólnymi kryteriami wymagań. 

3. Ogólne kryteria wymagań programowych stanowią podstawę formułowania oceny 

śródrocznej oraz rocznej zgodnej z Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

w  sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 

poz. 1534). 

 

§ 74 

Szczegółowe zasady i kryteria oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych 

 

1. Ustala się następujące kryteria oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla V 

poziomu wymagań programowych, wykazuje wybitne zainteresowanie 

przedmiotem, odnosi sukcesy w zakresie danego przedmiotu, 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla IV 

poziomu wymagań programowych, co pozwala mu na samodzielne wykonywanie 

często nie standardowych zadań praktycznych i teoretycznych. 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla III poziomu 

wymagań programowych, co pozwala mu na samodzielne wykonywanie 

typowych zadań praktycznych i teoretycznych. 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla  

II poziomu wymagań programowych. 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla  

I  poziomu wymagań programowych i rokuje nadzieje na osiągnięcie poziomu  

wiadomości i umiejętności umożliwiających dalszą naukę. 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia określonych wymagań 

programowych mimo zastosowanych działań wspomagających. 

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne, 

roczne, końcowe. 

3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego 
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rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 

1) na miesiąc przed radą klasyfikacyjną nauczyciel przedmiotu powiadamia ucznia 

podczas zajęć edukacyjnych o przewidzianych dla niego ocenach, 

2) na miesiąc przed radą klasyfikacyjną nauczyciel - wychowawca informuje na 

3) piśmie rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla ucznia ocenach, 

fakt ten rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają podpisem złożonym na 

obowiązujący w danym roku szkolnym druku, przygotowanym przez nauczyciela 

-  wychowawcę, 

4) przewidywana ocena  nie jest ostateczna i może ulec zmianie do rady  

klasyfikacyjnej, 

5) nauczyciel nie może jednak zmienić przewidywanej oceny pozytywnej na ocenę 

niedostateczną. 

 

§ 75 

Formy i sposoby sprawdzania i rejestrowania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

 

1. Podstawowym dokumentem rejestrowania bieżących, śródrocznych i rocznych osiągnięć 

ucznia jest dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo promocyjne i  świadectwo 

ukończenia szkoły. 

2. W trakcie roku szkolnego informacje o postępach i osiągnięciach edukacyjnych ucznia 

pochodzące z różnych źródeł odnotowywane są w dokumentacji szkoły zgodnie z zasadami 

przyjętymi w szkolnym systemie oceniania. 

3. Wielostronnej i pełnej analizie osiągnięć ucznia służy rozmaitość i systematyczność form 

kontroli i oceny. 

4. Szkolny system oceniania przewiduje kontrolę i ocenę następujących form pracy ucznia: 

1) prace kontrolne (sprawdziany) 

a) przeprowadzane są co najmniej raz w semestrze z zastrzeżeniem, że w ciągu 

tygodnia uczeń nie może być obciążony przygotowaniem do większej liczby 

sprawdzianów niż trzy, 

b) obejmują partię materiału większą niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne, 

c) zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone 

powtórzeniem, a zakończone omówieniem i poprawą nie później niż dwa 
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tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu (w szczególnych przypadkach 

prace klasowe z języka polskiego do trzech tygodni), 

d) punkty uzyskane  z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie 

wg następującej skali: 

100% - 90%  bdb 

89% - 75%   db 

74% - 50%   dst 

49% - 30%   dop 

29% - 0%    ndst 

e) uczeń otrzymuje ocenę celująca, jeśli uzyska ocenę bardzo dobrą  i rozwiąże 

/odpowie na zadanie z materiału wykraczającego poza podstawę 

programową,  

przewidziane na ocenę celującą. 

2) kartkówki 

a) są bieżącą formą kontroli postępów ucznia, 

b) obejmują materiał nie szerszy niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne, 

c) sprawdzane i oceniane są na bieżąco. 

3) dyktanda 

a) służą kontroli i ćwiczeniu poprawności ortograficznej ucznia, 

b) każde dyktando poprzedza lekcja powtórzeniowa poświęcona danej zasadzie 

ortograficznej lub słownictwu tematycznemu, 

c) podstawę oceny stanowi liczba popełnionych błędów. 

4) odpowiedź ustna na lekcji, 

5) praca na lekcji (aktywność), 

6) praca domowa – ocena następuje na podstawie samodzielnej pracy ucznia, 

7) praca dodatkowa, 

8) laureat konkursu szkolnego, 

9) znaczący wynik w konkursie pozaszkolnym, 

10) prezentacja referatu, metoda projektu. 

5. Nauczyciele mają prawo określenia innych (nie wymienionych powyżej) form uzyskania 

oceny. 

6. Nauczyciel za nagminne ściąganie na pracy klasowej, sprawdzianie, kartkówce lub 

dyktandzie może uczniowi wystawić ocenę niedostateczną. 
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7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie uczestniczył w pracy kontrolnej lub  

uzyskał wynik niedostateczny ma prawo zaliczyć tę partię materiału w określonej przez 

nauczyciela formie i terminie. 

8. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie uczestniczył w pracy kontrolnej, 

zalicza podlegającą kontroli partię materiału na następnej lekcji, na której jest obecny. 

9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ocenę  

w rozmowie bezpośredniej. 

10. Pisemne prace klasowe  i sprawdziany są przechowywane przez nauczycieli prowadzących 

zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca roku szkolnego,  

tj. do dnia 31 sierpnia. 

11. Oceny są jawne dla ucznia i rodziców. 

12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na 

terenie szkoły. 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

14. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej, 

2) końcowej.   

 

§ 76 

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych: 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do  

indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i  odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom (w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami może  

nastąpić to również w oparciu o opinię wydaną przez niepubliczną poradnię). Podobne 

działania nauczyciel zobligowany jest stosować wobec ucznia, który nie posiada opinii | 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, ale jest objęty pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną w szkole i został dla niego opracowany plan działań wspierających.  

W stosunku do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
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nauczania indywidualnego, dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o  specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi 

nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do 

ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje pisemnie uczniów niepełnosprawnych, 

lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i ich rodziców o  wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego, dostosowanego do indywidualnych możliwości ucznia 

programu oraz sposobach sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych. 

3. Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia w odniesieniu do stopnia realizacji przez 

niego dostosowanego programu. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń  

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia  

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

5. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu po klasie ósmej 

w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia 

(wydłużenie czasu pisania, pomoc nauczyciela wspierającego, korzystanie z  osobnego 

pomieszczenia i inne), na podstawie opinii wydanej przez publiczną bądź niepubliczną 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną (nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian). Opinię przedkłada się Dyrektorowi Szkoły, 

w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do 

sprawdzianu.  

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. Informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania 

sprawdzianu opracowuje Dyrektor Komisji Centralnej i przedstawia do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do 1 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Rada Pedagogiczna wskazuje 

sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do specyficznych 

trudności uczenia się dziecka określonych w szczegółowej informacji Dyrektora Komisji 

Centralnej. 
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6. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do sprawdzianu. 

7. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej 

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu (na wniosek rodziców, zaopiniowany przez 

Dyrektora Szkoły). 

 

§ 77 

Praktyczne dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do specyficznych trudności w uczeniu się: 

1. Język polski – nie odpytywać z czytania głośnego przed zespołem klasowym, w  klasie 

uczeń powinien czytać tylko tekst wcześniej zadany do domu; nie ponaglać tempa czytania, 

nie wymagać czytania na czas – uczeń potrzebuje dłuższego czasu na analizę i syntezę 

czytanego tekstu, powinien wykonywać tę czynność w indywidualnym tempie; nie 

zadawać większej ilości tekstu do czytania, wyznaczać tylko fragment do czytania 

głośnego – w domu uczeń może czytać tekst po cichu, może też przeczytać go uczniowi 

ktoś z rodziny; naukę wiersza rozłożyć na fragmenty i tak odpytywać ucznia; zezwolić 

uczniowi na korzystanie z  nagranych lektur szkolnych; uczeń może popełniać błędy w 

pisaniu (samodzielnym, z tablicy, ze słuchu, z pamięci), pomimo że zna reguły 

ortograficzno – gramatyczne; nie omawiać błędów ucznia wobec całej klasy; uczniowi z 

dysgrafią umożliwić pisanie prac domowych na komputerze, w klasach starszych zezwolić 

na pisanie pismem drukowanymi – jeżeli nauczyciel nie jest w stanie odczytać pracy 

ucznia, zezwolić uczniowi na jej głośne odczytanie, wyjaśniając wszystkie wątpliwości 

ortograficzne; przy sporządzaniu notatek z lekcji zezwolić na używanie dyktafonu; 

ustalając semestralną, roczną, końcową ocenę z  przedmiotu, wziąć pod uwagę zdolność 

ucznia do logicznego myślenia, wnioskowania, abstrahowania, w wypowiedziach oceniać 

nie zasób słownictwa, lecz zawartość merytoryczną wypowiedzi ucznia; oceniając prace 

pisemne, uwzględniać ich zawartość merytoryczną, argumentację, kompozycję – nie 

obniżać oceny za popełnione błędy w pisaniu; nie odpytywać ucznia przy tablicy – uczeń 

powinien odpowiadać z miejsca; nie porównywać jego odpowiedzi z  odpowiedziami 

innych uczniów. 

4. Historia – stosować aktywne metody nauczania, wykorzystywać pomoce dydaktyczne; 

stosować ćwiczenia w czytaniu mapy; zezwolić na zastąpienie liczb rzymskich arabskimi 

– utrwalać liczby rzymskie; często stosować pracę na osi czasu; wspólnie dokonywać 
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analizy tekstu, mapy, ilustracji, wskazując, ile zawierają informacji i jakie na ich podstawie 

można formułować wnioski; skracać teksty do opanowania, zakreślając najważniejsze 

informacje; często odwoływać się do przykładów z życia codziennego, wskazując ich 

początki historyczne; streszczać uczniowi temat, wskazując najistotniejsze informacje, 

które powinien opanować  (dotyczy przede wszystkim jednostek, dla których materiał jest 

obszerny); w czasie odpytywania stosować pytania naprowadzające, wykorzystywać 

pomoce – ilustracje, odpytywać fragmentami wcześniej przerobiony materiał. 

3. Języki obce – dostosować tempo realizacji programu do indywidualnych możliwości 

ucznia; stosować metody uruchamiające zmysły wzroku i słuchu; aktywizować uczniów 

poprzez stosowanie metod zabawowych; wykorzystywać różne pomoce  

dydaktyczne – nagrania, ilustracje, mapy, plansze, klocki itp.; dostosować materiał do 

aktualnych umiejętności ucznia; nie oceniać za błędy w  pisowni i nieestetyczne  

pismo; wielokrotnie powtarzać wprowadzony materiał językowy; stosować ćwiczenia 

krótkie, różnorodne, ciekawe i odnoszące się do różnych sytuacji; często wzmacniać 

ucznia pozytywnie – pochwałą; nie krytykować, nie osądzać. 

4. Przyroda – stosować metody poszukujące, obserwacyjne, badawcze; stosować zasadę 

stopniowania trudności zgodnie z regułą „od bliższego do dalszego”; zadawać 

wykonywanie prostych doświadczeń oraz ich obserwację; wydłużać czas na naukę 

trudnych pojęć, symboli; nie stosować map konturowych, nie wywoływać ucznia do mapy, 

nie wymagać znalezienia na mapie określonych obiektów bez wcześniejszego omówienia 

ich lokalizacji; nie oceniać ucznia za to, że nie potrafi skojarzyć miejsca  

z częścią świata, łagodniej oceniać wykresy, mapki, rysunki wykonane niestarannie; 

podczas prac klasowych upewnić się, czy uczeń rozumie czytany tekst, nie dyktować 

tekstu zadań, zadania do wykonanie uczeń powinien otrzymać zapisane na kartce; nie 

oceniać wyniku arytmetycznego zadania – oceniać właściwy tok rozumowania ucznia; 

zapisywać na tablicy obce nazwy. 

5. Matematyka – nie oceniać wyniku arytmetycznego zadania – oceniać właściwy tok 

rozumowania ucznia; pozostawić więcej czasu na naukę tabliczki mnożenia, uczyć 

mnożenia na palcach; w sytuacjach silnego stresu pozwolić na korzystanie z kalkulatora; 

upewniać się że uczeń rozumie treść zadania; wspólnie z uczniem czytać i analizować treść 

zadania; nie ponaglać ucznia przy rozwiązywaniu zadań; na lekcjach  

geometrii dawać więcej czasu na uruchomienie wyobraźni przestrzennej – stosować 

metody poglądowe; dostosować stopień trudności zadań do możliwości ucznia;  

nie wywoływać ucznia do tablicy; mieć zawsze czas na spokojne wyjaśnienie 
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przerobionego materiału; na sprawdzianach przygotować dla ucznia więcej zadań,  

ale łatwiejszych; wprowadzać kolory do oznaczenia liczb, znaków. 

6. Muzyka – synchronizować ruch z muzyką stosując ćwiczenia typu: wyklaskiwanie, 

wystukiwanie rytmu; dostosować program kształcenia do indywidualnych potrzeb 

dziecka; zauważać i doceniać każdy wysiłek ucznia, poniesiony wkład pracy; można 

odpytywać ucznia ze znajomości tekstu piosenki, nie zmuszać do jej zaśpiewania; ucząc 

tekstu piosenki stosować rapowanie. 

7. Plastyka – okazywać niezwykłą cierpliwość wobec ucznia; zadawać zadania  

zmuszające ucznia do podejmowania pracy; często wzmacniać ucznia pozytywnie  

pochwałami, plusami, ocenami itp. za  zaangażowanie i podejmowane działania, nie 

krytykować, stosować ocenianie kształtujące za każdą wykonaną lub ukończoną pracę; 

starać się zachęcać ucznia do wykonania rozpoczętego zadania; nie zwalniać ucznia 

w trakcie zajęć z wykonywanych czynności. 

8. Technika i informatyka – doceniać chęć pokonywania trudności, wysiłek,  

wytrwałość, samodzielność w działaniu, doceniać ład w miejscu pracy; zadania 

dostosować do możliwości percepcyjnych ucznia; dawać więcej czasu na wykonanie 

zadania; krótko i prosto formułować polecenia, upewniać się, czy uczeń je rozumie; 

pamiętać że uczeń ma problemy z orientacją w przestrzeni (prawo, lewo). 

9. Wychowanie fizyczne – indywidualizować pracę z uczniem; treści oraz rodzaj  

ćwiczeń dostosować do indywidualnych potrzeb ucznia; zapoznawać uczniów  

z  jak największą ilością form aktywności fizycznej; pozwalać uczniowi na wykonanie 

ćwiczeń według własnego pomysłu; uczniom nadruchliwym pozwalać na ich inicjatywę; 

przy ocenianiu ucznia brać pod uwagę jego możliwości psychofizyczne oraz  

indywidualne postępy. 

 

§ 78 

Ocenianie zachowania 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia w klasach IV – VIII polega na rozpoznaniu przez 

wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 

zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w  statucie szkoły i regulaminach obowiązujących w szkole. 
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2. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach IV–VIII polega na okresowym 

podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznej 

i  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 79 

1. Śródroczna, roczna oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 

następujące kategorie: 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

III. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

VI. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

VII. Okazywanie szacunku innym osobom. 

 

Kategorie Czynniki pozytywne Czynniki negatywne 

I. 
 Przestrzeganie regulaminów 

szkolnych (m.in. zmiana i  noszenie 

obuwia na miękkiej, białej 

podeszwie, poszanowanie sprzętu, 

pomocy szkolnych, umeblowania, 

budynku, troska o porządek na 

terenie szkoły, porządkowanie sal 

lekcyjnych, korzystanie z koszy na 

śmieci).  

 Dbałość o powierzone 

podręczniki oraz terminowy zwrot 

ich do biblioteki   

 Sumienność, 

systematyczność  w nauce 

i  wykonywaniu obowiązków 

szkolnych, przygotowanie do 

lekcji, odrabianie prac domowych 

dobrowolne, terminowe i solidne 

 Łamanie regulaminów 

szkolnych (m.in.  brak obuwia na 

zmianę, niszczenie sprzętu, pomocy 

szkolnych,  umeblowania, 

budynku). 

 Lekceważenie obowiązków 

szkolnych, brak przygotowania do 

lekcji, brak prac domowych, brak 

pilności i  systematyczności, nie 

wywiązywanie się z  powierzonych 

zadań. 

 Godziny nieobecności 

nieusprawiedliwione, samowolne 

opuszczenie terenu szkoły, ucieczki  

z lekcji. 

 Spóźnianie się na lekcje. 

 Nieprzestrzeganie ustalonych 

terminów (m.in. nieterminowe 

zwroty książek, nieterminowe 
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wykonywanie różnych prac 

i  zadań.   

 Systematyczne uczęszczanie 

na zajęcia szkolne. 

 Punktualne uczęszczanie na 

zajęcia szkolne. 

 Dotrzymywanie ustalonych 

terminów (m.in. przekazywanie 

usprawiedliwień w ciągu dwóch 

tygodni, zwrotu książek). 

 Rozwijanie, pogłębianie 

uzdolnień, zainteresowań; 

dobrowolny i aktywny udział 

w  zajęciach pozaszkolnych, 

pozalekcyjnych. 

 Dbanie o estetykę swojego 

wyglądu (codzienny strój ucznia: 

uczeń nie nosi zbyt krótkich 

spódnic i  bluzek, na ważne 

uroczystości szkolne i  państwowe 

przychodzi w  odświętnym stroju). 

wykonywanie powierzonych 

zadań). 

 Zniszczenie przekazanych do 

użytku przez ucznia podręczników   

 Niestosowny ubiór (noszenie 

ekstrawaganckich strojów, brak 

odświętnego stroju podczas 

uroczystości szkolnych 

i państwowych). 

 

II.  Aktywne uczestniczenie 

w  organizowaniu imprez 

szkolnych lub klasowych. 

 Wykonywanie prac 

społecznych na rzecz klasy lub 

szkoły (np. dbanie  o kwiaty, 

przygotowanie gazetki ściennej). 

 Pomoc kolegom w nauce 

i  rozwiązywaniu problemów 

osobistych, pomoc 

niepełnosprawnym kolegom. 

 Właściwe, zgodne 

współdziałanie  w zespole 

i  odpowiedzialność za wyniki. 

 Poszanowanie dobra i  pracy 

innych, troska o jakość pomocy 

dydaktycznych, wszelkiego 

sprzętu  i  materiałów potrzebnych 

do pracy nauczycielowi 

i uczniowi. 

 Negatywny stosunek do 

udziału  w życiu klasy, szkoły, 

środowiska (postawa 

antyspołeczna). 

 Unikanie działań na rzecz 

klasy, szkoły lub środowiska. 

 Negowanie swoją postawą 

działań społecznych innych, 

dyskryminowanie osób 

udzielających się społecznie. 

 Niewykazywanie chęci do 

pomocy osobom jej 

potrzebującym. 

 Brak właściwego 

współdziałania w zespole, 

wywoływanie konfliktów. 
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III.  Godne i dobrowolne 

reprezentowanie szkoły, klasy na 

zewnątrz. 

 Przeprowadzanie działań 

charytatywnych, udzielanie 

pomocy potrzebującym. 

 Znajomość historii szkoły, 

propagowanie sylwetki patrona. 

 Pielęgnowanie tradycji 

szkolnych. 

 Okazywanie szacunku dla 

symboli szkolnych i  narodowych. 

 Działania przynoszące ujmę 

szkole. 

 Niewykazywanie chęci 

pomocy osobom jej 

potrzebującym. 

IV.  Dbanie o kulturę słowa 

(nieużywanie wulgaryzmów), 

wysoka kultura dyskusji, 

umiejętność rozmowy. 

 Dostosowanie języka do 

sytuacji społecznej. 

 Stosowanie odpowiedniego 

słownictwa podczas zajęć 

o  ojczyźnie, godności, 

cierpieniach i tragediach 

jednostek, narodu. 

 Niska kultura słowa, 

używanie wulgarnych słów. 

 Wyraźne okazywanie braku 

szacunku dla cierpienia, tragedii 

ludzkiej, wykorzystywanie 

sytuacji bolesnych dla swoich 

celów. 

V.  Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa na terenie szkoły i 

poza nią, niepowodowanie 

zagrożenia bezpieczeństwa 

własnego i innych, 

 Prawidłowe reagowanie na 

występujące zagrożenia. 

 Przeciwstawianie się 

przejawom wulgarności 

i  brutalności, reagowanie na 

krzywdę innych, pomoc 

słabszym. 

 Odcinanie się stanowczo od 

wszelkich przejawów 

wandalizmu i chuligaństwa, 

przeciwdziałanie dewastacji 

mienia szkolnego i środowiska. 

 Dbanie o zdrowie swoje 

i  innych oraz higienę osobistą 

(czyste, uczesane, niefarbowane 

 Nieprzestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa. 

 Lekceważenie uwag 

dotyczących postępowania, 

zachowania. 

 Narażanie siebie i innych na 

niebezpieczeństwo. 

 Powodowanie bójek, 

zastraszanie, stosowanie 

przemocy, zaczepianie słowne lub 

fizyczne. 

 Konflikty z prawem 

(udowodnione nie tylko przez 

policję, ale również przez dyrekcję 

szkoły bądź nauczycieli 

przestępstwa np. kradzieże, 

wyłudzanie pieniędzy). § Brak 

higieny osobistej. 

 Uleganie nałogom 

i uzależnieniom. 
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włosy, brak makijażu, czyste 

paznokcie, dopuszczalne jest 

noszenie krótkich kolczyków 

w uszach). 

 Brak nałogów i uzależnień, 

swoją postawą zachęcanie innych 

do wyjścia z nałogu lub 

uzależnienia. 

 Niewnoszenie na teren 

szkoły, klasy materiałów 

zagrażających zdrowiu  i życiu 

innych. 

  

 

VI.  Kulturalne zachowanie 

w  różnych sytuacjach i miejscach 

(np. podczas apelu, w czasie 

uroczystości szkolnych, w kinie, 

teatrze). 

 Kulturalne zachowanie 

wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły, rodziców, osób starszych 

i kolegów. 

 Właściwe zachowanie 

w  trakcie zajęć, nie zakłócanie 

ich przebiegu (np. rozmowy, tel. 

komórkowy, radio). 

 Uczciwość w codziennym 

postępowaniu, prawdomówność. 

 Przestrzeganie zasad norm 

moralnych, etycznych, zwracanie 

uwagi na zachowania odbiegające 

od norm etycznych i moralnych.   

 Rozsławianie szkoły swoimi 

pozytywnymi działaniami 

 Niekulturalne zachowanie 

w różnych sytuacjach i  miejscach. 

 Aroganckie zachowanie 

wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły, rodziców, osób starszych, 

kolegów i  koleżanek. 

 Zakłócanie przebiegu zajęć 

szkolnych. 

 Namawianie, prowokowanie 

do złego zachowania. 

 Fałszowanie podpisów 

i  dokumentów. 

 Rażące naruszanie norm 

etycznych, moralnych 

(dyskryminacja innych). 

VII.  Okazywanie szacunku 

wszystkim nauczycielom, 

pracownikom szkoły, rodzicom, 

osobom starszym  i kolegom. 

 Poszanowanie godności 

osobistej i innych 

(m.in. tolerancja dla inności). 

 Troska i dbanie o wartości 

indywidualne i  ogólnonarodowe. 

 Brak szacunku wobec 

nauczycieli, pracowników szkoły, 

rodziców, osób starszych, kolegów 

i  koleżanek. 

 Poniżanie godności 

i  nietykalności innych 

(np. wyśmiewanie). 
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 Zachowania świadczące  

o  poszanowaniu wytworów pracy 

ludzkiej. 

 Niesienie pomocy osobom 

potrzebującym/ kolegom, 

niepełnosprawnym, pracownikom 

szkoły, osobom przypadkowym. 

 Zdecydowane negowanie 

wszelkich przejawów zła.   

 Brak szacunku dla wartości 

indywidualnych 

i ogólnonarodowych. 

 Brak szacunku dla pracy 

innych, niszczenie rzeczy innych, 

brak poszanowania mienia. 

  

 

2. Śródroczna, roczna oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania jest ustalana 

według następujących zasad: 

1)  zostaje ustalona ocena wyjściowa (dobra) zachowania, od której rozpoczyna się 

analizę zachowania ucznia, 

2)  wychowawca ocenia zachowanie ucznia w siedmiu kategoriach, według tabeli, 

biorąc pod uwagę dwa rodzaje czynników: 

a) pozytywne – podwyższające ocenę, 

b) negatywne – obniżające ocenę. 

3) wychowawca w swojej ocenie uwzględnia średnią ocen zachowania wystawioną 

przez nauczycieli uczących w danym oddziale, samoocenę ucznia, ocenę klasy i 

opinie innych pracowników szkoły. 

 

§ 80 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
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kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna uwzględnia poniższe szczegółowe kryteria oceny 

zachowania: 

1) Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, gdy spełnia wymagania określone w ocenie 

wyjściowej oraz: 

a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, na bieżąco usprawiedliwia 

nieobecności, nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień, 

b) aktywnie uczestniczy w życiu klasy (organizuje imprezy, np. mikołajki, 

Dzień Chłopca, przygotowuje godziny wychowawcze) i szkoły (np. apele 

okolicznościowe, akcje ogólnoszkolne, lokalne, krajowe), 

c) wykonuje prace społeczne na rzecz klasy (np. dba o kwiaty, przygotowuje 

gazetki ścienne) i szkoły (np. przygotowanie gazetek ściennych na  

korytarzach oraz dekoracji), 

d) jest zaangażowany w pomoc słabszym w nauce, organizuje samopomoc 

uczniowską, 

e) reprezentuje szkołę w środowisku uczestnicząc w olimpiadach, konkursach, 

zawodach sportowych, jak również w różnego typu uroczystościach 

lokalnych, 

f) aktywnie działa w organizacjach młodzieżowych na terenie szkoły, inicjuje 

różnego rodzaju imprezy szkolne, bardzo chętnie włącza się do pomocy przy 

organizacji uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Jest inspiratorem działań 

na różnych płaszczyznach funkcjonowania szkoły, 

g) jest wolny od szkodliwych nałogów i czynnie uczestniczy w działaniach na 

rzecz promowania zdrowego stylu życia, 

h) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą jest zawsze taktowny, uprzejmy, dba o 

własną godność i nie pozwala naruszać godności innych, 

i) ma krytyczną postawę wobec przejawów agresji, aktywizuje innych do takiej 

postawy, 

j) za swoją wzorową postawę uzyskuje pochwały i nagrody (np. od 

wychowawcy, nauczycieli, dyrektora, opiekunów samorządu, innych 

pracowników szkoły, uczniów, rodziców). 

2) Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy spełnia wymagania określone  

w ocenie wyjściowej oraz: 
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a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia. Na bieżąco 

usprawiedliwia nieobecności. Ma nie więcej niż 3 spóźnienia w ciągu 

semestru, 

b) odznacza się wysoką kulturą osobistą, umiejętnością prowadzenia dyskusji, 

c) ma krytyczną postawę wobec przejawów agresji słownej (wulgaryzmy,  

poniżanie, wyśmiewanie) i fizycznej. Potrafi się przeciwstawić i zareagować 

stosownie do zaistniałej sytuacji, 

d) odcina się stanowczo od wszelkich przejawów wandalizmu i chuligaństwa 

oraz przeciwdziała dewastacji mienia szkolnego i środowiska (np. dba  

o estetykę gazetek na korytarzu), 

e) zwraca uwagę na zachowania odbiegające od norm etycznych i moralnych. 

Jest tolerancyjny, szanuje poglądy oraz odmienność ludzi (np. inną kulturę, 

narodowość, wyznanie) oraz ich pracę, 

f) pomaga uczniom niepełnosprawnym, 

g) pomaga kolegom w nauce i rozwiązywaniu problemów osobistych, 

h) włącza się w działalność charytatywną, 

i) aktywnie uczestniczy w życiu klasy (organizuje imprezy, np. mikołajki, Dzień 

Chłopca, przygotowuje godziny wychowawcze), 

j) wykonuje prace społeczne na rzecz klasy (np. dba o kwiaty, przygotowuje 

gazetki ścienne), 

k) rozwija swe zainteresowania i uzdolnienia w różnych kierunkach poprzez 

aktywne uczestnictwo w kołach przedmiotowych w działalności sportowej, 

turystycznej i innej organizowanej na terenie szkoły, chętnie bierze udział w 

konkursach, zawodach itp., 

l) zna i pielęgnuje historię i tradycje szkoły, 

m) jest wolny od szkodliwych nałogów, umie zająć krytyczne stanowisko wobec 

nich. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) przestrzega regulaminów szkolnych (np. strój galowy podczas uroczystości 

szkolnych, zmienia obuwie, przestrzega regulaminów pracowni), 

b) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest przygotowany do 

lekcji, terminowo i solidnie wykonuje powierzone mu prace i zadania, 

systematycznie odrabia prace domowe, 
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c) punktualnie uczęszcza na zajęcia. W wyznaczonych terminach 

usprawiedliwia nieobecności. Ma nie więcej niż 6 spóźnień w ciągu jednego 

semestru, 

d) po dłuższych nieobecnościach systematycznie uzupełnia zaległy materiał, 

e) uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, które wybrał zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami lub został na nie skierowany (dopuszczalna jedna 

nieusprawiedliwiona nieobecność), 

f) dba o powierzone mu podręczniki szkolne, 

g) dotrzymuje ustalonych terminów (np. przekazywanie usprawiedliwień, zwrot 

książek do biblioteki). 

II. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) akceptuje zarządzenia i polecenia dyrekcji szkoły, nauczycieli  

i wychowawcy klasy, cechuje go szczerość i uczciwość w życiu codziennym, 

b) biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

c) wykazuje troskę o mienie indywidualne i szkolne, 

d) właściwie i zgodnie współdziała w zespole, czuje się odpowiedzialny  

za wyniki. Szanuje pracę innych osób. 

III. Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) dba o dobre imię szkoły, akceptuje zwyczaje i tradycje szkolne,  godnie  

i dobrowolnie reprezentuje szkołę i klasę na zewnątrz, 

b) okazuje szacunek dla symboli szkolnych i narodowych. 

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) w swobodny i taktowny sposób wyraża swoje myśli, nie używa 

wulgaryzmów, dba o  kulturę słowa i dyskusji. 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) troszczy się o zdrowie własne i innych, przestrzega zasad bezpieczeństwa na 

terenie szkoły i poza nią, nie powoduje swoim zachowaniem zagrożenia dla 

siebie i innych, 

b) dba o higienę osobistą, 

c) nie nosi na terenie szkoły i klasy materiałów zagrażających zdrowiu i życiu 

innych, 

d) nie ulega nałogom. 
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VI. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) jest życzliwy, kulturalnie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły, rodziców, osób starszych i kolegów, dba o własną godność i nie  

narusza godności innych, 

b) troszczy się o estetykę własnego wyglądu (np. nie farbuje włosów, nie stosuje 

makijażu) oraz otoczenia (np. nie śmieci, zostawia porządek na miejscu 

pracy), 

c) kulturalnie zachowuje się w różnych sytuacjach i miejscach (np. podczas 

apeli, w czasie uroczystości szkolnych, podczas wycieczek i wyjść poza 

szkołę), 

d) właściwie zachowuje się w trakcie zajęć, nie zakłóca ich przebiegu (np. nie 

rozmawia i  nie używa telefonu komórkowego). 

VII. Okazywanie szacunku innym osobom: 

a) szanuje ludzką pracę, 

b) przy pomocy dialogu rozwiązuje konflikty, unika agresji, 

c) szanuje godność osobistą innych, jest tolerancyjny. 

4) Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, gdy w zachowaniu ucznia stwierdzi się 

następujące czynniki obniżające ocenę wyjściową: 

a) zdarzają mu się nieobecności oraz spóźnienia na zajęcia. Zalega z 

terminowym usprawiedliwianiem nieobecności. Ma nie więcej niż 15 godzin  

nieusprawiedliwionych oraz nie więcej niż 10 spóźnień w ciągu semestru, 

b) czasami zaniedbuje obowiązki szkolne, ma kłopoty z systematycznością (nie 

zawsze jest przygotowany do lekcji tzn. nie ma potrzebnych przyborów i 

podręczników, zdarza mu się nie wykonać powierzonego zadania lub robi to 

nieterminowo), 

c) unika działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

d) czasami narusza obowiązujące normy, nie przestrzega postanowień 

wynikających ze szkolnych regulaminów oraz nie stosuje się do poleceń i 

zarządzeń (np. nie zawsze ma obuwie na zmianę, swoim  

zachowaniem zakłóca przebieg zajęć szkolnych, np. rozmawiając i 

komentując wypowiedzi innych), 

e) nie przywiązuje wagi do tradycji i zwyczajów szkolnych (np. brak 

odpowiedniego stroju na uroczystości, brak jednolitego stroju, na co dzień, 

brak należytego szacunku dla symboli szkolnych i narodowych), 
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f) jest obojętny wobec przejawów agresji; 

g) zdarza mu się wyglądać mało estetycznie (np. niewłaściwa fryzura, 

nieodpowiednie ozdoby itp.), 

h) czasami zachowuje się niewłaściwie wobec innych, ale umie być 

samokrytyczny, potrafi wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji,  

a oddziaływania wychowawcze nauczycieli przynoszą pozytywne zmiany. 

5) Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, gdy w zachowaniu ucznia stwierdzi się 

następujące czynniki obniżające ocenę wyjściową: 

a) niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia. Nie zawsze można 

wyegzekwować od niego usprawiedliwienia nieobecności. Ma nie więcej niż 

30 godzin nieusprawiedliwionych oraz nie więcej niż 20 spóźnień w ciągu  

semestru, 

b) ma obojętny stosunek do nauki, brakuje mu systematyczności i pilności, 

c) bardzo często lekceważy polecenia i zarządzenia dyrekcji, nauczycieli  

i wychowawcy klasy, nie stosuje się do regulaminów, jest nieuczciwy, 

oszukuje, kłamie, 

d) unika podejmowania czynności wykonywanych na rzecz klasy i szkoły, 

e)  niechętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, swoim 

zachowaniem zakłóca lekcje, uroczystości i imprezy szkolne, 

f) nie potrafi współdziałać w zespole, wywołuje konflikty, 

g) nie reaguje na oznaki niszczenia mienia, zdarzają mu się próby dokonywania 

zniszczeń lub nakłaniania innych do tego typu zachowań, 

h) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, swoim lekkomyślnym zachowaniem 

naraża na niebezpieczeństwo innych, 

i) okazuje brak szacunku dla cierpienia i tragedii ludzkiej. Wykorzystuje 

bolesne dla innych sytuacje dla swoich celów, 

j) symbole szkolne nie stanowią dla niego żadnych wartości, obce są mu 

tradycje i  zwyczaje panujące w szkole, 

k) zdarza się, że podburza innych do negatywnych zachowań, jest inicjatorem 

i  uczestnikiem, nie reaguje na wszelkie przejawy agresji, 

l) ulega szkodliwym nałogom, łamie nakazy i zakazy obowiązujące na terenie 

szkoły dotyczące palenia papierosów, picia alkoholu itp., 
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m) pomimo różnych zabiegów ze strony innych osób uporczywie zachowuje się 

w sposób niekulturalny, jest arogancki, wulgarny, nie szanuje siebie i innych 

naruszając tym samym ich godność, 

n) lekceważy uwagi dotyczące swojego postępowania i zachowania, 

a nakładane na niego kary statutowe nie przynoszą oczekiwanej poprawy. 

6) Uczeń otrzymuje ocenę naganną, gdy w zachowaniu ucznia stwierdzi się 

następujące czynniki obniżające ocenę wyjściową: 

a) ma lekceważący stosunek do systematycznego i punktualnego uczestnictwa 

w  zajęciach. Samowolnie opuszcza teren szkoły, ucieka z lekcji. Ma więcej 

niż 30 godzin nieusprawiedliwionych oraz więcej niż 20 spóźnień w ciągu  

semestru, 

b) jest niesystematyczny i lekceważy obowiązki szkolne, 

c) cechuje go postawa aspołeczna i egoistyczna. Deprymuje uczniów 

podejmujących różnego rodzaju aktywność intelektualną oraz działania na 

rzecz klasy i szkoły. Niechętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,  

a swoim zachowaniem celowo zakłóca lekcje, uroczystości i imprezy 

szkolne, 

d) łamie ogólnie przyjęte normy etyczne i zasady współżycia społecznego, nie 

przestrzega obowiązujących regulaminów, zarządzeń i poleceń, 

e) znęca się psychicznie i fizycznie nad innymi osobami, jest świadomym  

i celowym prowodyrem negatywnych zachowań, 

f) powoduje bójki, zastrasza, stosuje przemoc, jest wulgarny, stosuje zaczepki 

słowne lub fizycznie, 

g) jest nieuczciwy, fałszuje podpisy i usprawiedliwienia, kłamie, 

h) ma konflikt z prawem (np. pobicia, kradzieże, wyłudzanie pieniędzy), 

i) niszczy mienie szkolne i indywidualne, 

j) inspiruje innych do ulegania nałogom, nie stosuje się do zakazów 

obowiązujących na terenie szkoły dotyczących palenia papierosów, picia 

alkoholu, zażywania narkotyków, 

k) celowo i świadomie narusza wszystkie normy, pomimo starań wychowawcy 

i  nauczycieli nie podejmuje żadnych prób poprawy, a zastosowane wobec 

niego działania wychowawcze nie przynoszą żadnego skutku. 

 

 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerniewicach  Strona 89 z 105 

 

§ 81 

1. Śródroczną i roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala 

wychowawca każdego oddziału zgodnie z poniższym trybem. Wszystkie czynności 

dotyczące ustalania oceny zachowania ucznia podejmuje wychowawca w ciągu pięciu 

dni trzeciego tygodnia poprzedzającego radę klasyfikacyjną: 

1) na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

uczniowie wypełniają druk samooceny, 

2) na trzy tygodnie przed radą klasyfikacyjną wychowawca analizuje wszystkie 

zapisy (własne oraz innych nauczycieli) dotyczące zachowania uczniów podczas 

wszystkich zajęć w szkole i poza szkołą, scharakteryzowanych w dzienniku i 

dokumentacji szkolnej, 

3) nie później niż na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca zbiera propozycję ocen zespołu klasowego dla 

poszczególnych jego członków, 

4) nie później niż na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca zasięga opinii o swoich uczniach u innych 

pracowników szkoły, 

5) śródroczną, roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala 

wychowawca na podstawie zgromadzonej dokumentacji i opinii, następnie 

przedstawia ją na forum klasy (dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej), 

6) wychowawca klasy ustalone oceny zachowania wpisuje do „Arkusza 

sprawozdania klasyfikacyjnego” i przedstawia na klasyfikacyjnym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, 

7) powyższy tryb ustalania przez wychowawcę śródrocznej i rocznej oceny 

zachowania dotyczy wszystkich ocen według skali zapisanej w § 80 ust. 1, 

8) dopuszcza się wcześniejsze powiadomienie przez wychowawcę rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia o ocenie nagannej zachowania. 

 

W przypadku popełnienia wykroczeń o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej 

uczeń otrzymuje ocenę naganną. 
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§ 82 

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych. 

 

§ 83 

1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna. 

2. Ocenianie zachowania podlega ciągłej ewaluacji. 

 

 

Rozdział 11 
 

Organizacja doradztwa zawodowego 

 

§ 84 

1. Jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są zajęcia z doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, które przeprowadza się dla uczniów klas VII – VIII. 

2. Zajęcia o których mowa w ust.1 wspierają uczniów w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, przygotowują uczniów do odpowiedzialnego planowania 

kariery. 

3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania 

kształcenia i kariery zawodowej prowadzi się z uwzględnieniem rozpoznanych 

mocnych i słabych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

4. Działanie to powinno zagwarantować uczniom  i ich rodzicom wszechstronne wsparcie 

w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia, jakie otrzymują w formie 

różnorodnych przedsięwzięć organizowanych w szkole na rzecz rozwoju zawodowego 

przez całą kadrę pedagogiczna, w tym doradców zawodowych oraz udział uczniów  

w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego zorganizowanych w formie 

obowiązkowych zajęć lekcyjnych. 

5. Treści realizowane w trakcie zajęć doradztwa zawodowego obejmują: 

1) Poznawanie własnych zasobów: 

a) zainteresowań, zdolności i uzdolnień, 
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b) mocnych i słabych stron, 

c) obszarów do rozwoju, ograniczeń, 

d) kompetencji( wiedzy i umiejętności oraz postaw), 

e)  wartości, 

f) predyspozycji zawodowych i stanu zdrowia. 

2) Świat zawodów i rynek pracy: 

a) poznawanie zawodów – klasyfikacja dla potrzeb rynku pracy, 

b) poznawanie tendencji krajowych i europejskich ( PRK,ERK), 

c) wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, 

d) umiejętne poruszanie się po rynku pracy, 

e)  poszukiwanie, pozyskanie i utrzymanie pracy. 

3)  Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie: 

a) znajomość systemu edukacji formalnej i pozaformalnej i (innych form 

uczenia się), 

b) wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia 

( w tym OHP i oddziały przysposabiające do pracy), uczenia się przez całe 

życie, 

c) poznanie możliwości uzyskania i uzupełniania kwalifikacji na KKZ, kursach 

umiejętności ogólnych, kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach 

a także mobilnościach międzynarodowych, 

d) planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – 

zawodowych, 

e) planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej, 

f) przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego (wolontariat), 

g) uświadomienie możliwości zmiany decyzji dotyczących edukacji. 

4) W szkole podejmuje się  skoordynowane  działania, które  stanowią podstawę 

tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

5) Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

a) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

b) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na rodzaj informacji zawodowych, 

c) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz 

młodzieży, 

d) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych 

i zawodowych, 
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e) udzielanie porad indywidualnych i konsultacji, 

f) prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących i wspierających uczniów 

w świadomym wyborze szkoły, 

g) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny 

i zawodowy uczniów, 

h) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego Systemu 

Doradztwa Zawodowego, 

i) współpraca z rodzicami: 

 podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

 doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

 przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

 indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa 

zawodowego. 

6) Sposoby realizacji działań doradczych: 

a) zajęcia grupowe w klasach ze szkolnym doradcą zawodowym w wymiarze 

10 godzin w jednym roku szkolnym, 

b) pogadanki, warsztaty, projekcje filmów  edukacyjnych, prezentacje 

realizowane na godzinach wychowawczych, 

c) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów, 

d) wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących, 

e) konkursy zawodoznawcze, 

f) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia 

zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej, 

g) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli, 

h) giełdy szkół ponadpodstawowych, targi pracy i targi edukacyjne, 

i) obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych, 

j) praca z komputerem – poszukiwanie informacji na stronach urzędów pracy, 

ORE, IBN, wyszukiwarki „ Informator o zawodach”, EFS, ERASMUS, 

systemy edukacji w UE, 

k) wywiady i spotkania z absolwentami, 

l) zakładka na stronie szkoły z informacjami dla rodziców. 
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Rozdział 12 

 

Prawa i obowiązki uczniów 
 

§ 85 

1. Rekrutacja uczniów. 

1)  Termin i zasady rekrutacji: 

a) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły są przyjmowane z urzędu, 

b) na wniosek rodziców, dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać 

przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy Szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami na podstawie kryteriów, 

c) o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego i kl. I w trakcie roku 

szkolnego, decyduje Dyrektor Szkoły, a jeżeli przyjęcie ucznia skutkuje 

zmianami organizacyjnymi pracy Szkoły powodując dodatkowe skutki 

finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

2) Obowiązek szkolny: 

a) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku 

kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa  

do ukończenia kl. VIII szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 18 roku życia, 

b) wymogu nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada negatywną opinię 

poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania 

obowiązku szkolnego, 

c) w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania 

obowiązku szkolnego przez dziecko siedmioletnie może być odroczone na 

wniosek rodziców, 

d) wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat, nie później niż 

do dnia 31 sierpnia, 

e) odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć 

spełnianie obowiązku szkolnego, 

f) do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani 

są dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku 
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szkolnego przez dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną 

albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

g) dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w 

szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, 

h) dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być 

objęte wychowaniem przedszkolnym do 9 roku życia,  

z odroczeniem do tego wieku obowiązku szkolnego, 

i) odroczenia dokonuje Dyrektor Szkoły rejonowej na wniosek rodziców. 

3) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 

dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, 

4) decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 

dyrektor szkoły jeżeli dziecko: 

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym 

rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w Szkole  

Podstawowej, 

b) albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w Szkole Podstawowej, 

wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, albo 

niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną zatrudniającą 

pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

c) dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do Szkoły Podstawowej, jest 

zwolnione z odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, 

d) na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na 

spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza 

Szkołą. 

5) zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo  

w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 

kształcenia, 
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c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez 

dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych. 

6) Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas po zdaniu egzaminów 

klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej 

na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem 

Szkoły i przeprowadzonych przez Szkołę. Dziecku takiemu nie ustala się oceny 

zachowania. 

 

 

Rozdział 13 

 

Prawa ucznia 
 

§ 87 

 

1. Nadrzędną wartością w procesie wychowania i kształcenia w szkole jest dobro ucznia 

1) Każdy uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

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

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

innych osób, 

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
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g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce zgodnie z wewnętrznym systemem  

oceniania, 

h) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

j) korzystania z pomieszczeń szkolnych (świetlicy, biblioteki, stołówki, 

sprzętów, środków dydaktycznych), podczas zajęć pozalekcyjnych,  

jedynie pod opieką nauczyciela, trenera lub opiekuna wskazanego przez 

Dyrektora Szkoły, 

k) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie 

się w organizacjach działających w szkole, 

l) reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach organizowanych  

na terenie Szkoły i poza nią, 

m) prawo do ochrony danych osobowych i równego traktowania wobec prawa 

szkolnego. 

 

Obowiązki ucznia 

 

§ 88 

 
 

1. Każdy uczeń ma obowiązek: 

1) uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i odrabiać zadane prace, 

2) przynosić podręczniki pomocy i materiały wskazane przez nauczyciela, 

3) prowadzić zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń, 

4) zachowywać się w sposób umożliwiający sobie i innym uczniom pełne 

uczestnictwo w zajęciach, 

5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów  

i pracowników Szkoły, 

6) ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

7) dbać o mienie, porządek i estetykę pomieszczeń i otoczenia Szkoły. 

2. Strój szkolny: 

1) strój galowy dla wszystkich uczniów to biała bluzka lub koszula oraz ciemna 

(granatowa, czarna, ciemnoszara) spódnica lub spodnie, 
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2) dopuszcza się noszenie biżuterii wyłącznie takiej, która nie zagraża 

bezpieczeństwu ucznia lub innych osób. 

3. Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów i innych urządzeń nagrywających w 

szkole podczas lekcji i na przerwach bez wyraźnej zgody lub polecenia nauczyciela 

Korzystanie z telefonu i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły jest 

dopuszczane pod warunkiem nienaruszania innych przepisów prawa w tym ustawy o 

ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich. Szczegółowe zasady 

zawarte są w regulaminie. 

 

§ 89 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone może zwrócić się ze skargą i prośbą  

o pomoc do wybranego przez siebie spośród poniższych pracowników szkoły: 

1) wychowawcy, 

2) pedagoga, 

3) nauczyciela, 

4) Dyrektora bądź Wicedyrektora. 

2. Pracownik poinformowany o naruszeniu praw ucznia, jest zobowiązany do ustalenia 

stanu faktycznego dotyczącego przedmiotu i zakresu naruszenia praw ucznia. 

3. W razie naruszenia praw ucznia pracownik szkoły podejmuje działania mające  

na celu ograniczenie skutków tego naruszenia – sam bądź we współpracy z innymi 

pracownikami Szkoły. 

4. O każdym przypadku naruszenia praw ucznia bez zbędnej zwłoki winien zostać 

powiadomiony Dyrektor Szkoły. 

5. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje informację o sposobie rozpatrzenia  

i rozwiązania jego skargi 
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Rozdział 14 

 

Nagrody i kary 
 

§ 90 

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania. 

 

1. Uczeń może być nagrodzony za szczególne osiągnięcia edukacyjne, wyróżniającą 

postawę społeczną i sportową, wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych  

i  pozaszkolnych oraz inną działalność w środowisku szkolnymi i pozaszkolnym  

( np. wolontariat ). 

2.  Przewidziane są następujące formy nagród, które przyznawane są w zależności od 

osiągnięć ucznia: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwała udzielona przez dyrektora szkoły przed społecznością szkolną, 

3) informowanie o sukcesach uczniów za pomocą strony internetowej, 

4) prezentowanie wyróżnionych i nagrodzonych prac uczniów w salach  

lekcyjnych i na wystawach szkolnych, 

5) umieszczanie dyplomów w miejscach reprezentacyjnych szkoły oraz medali 

i  pucharów w gablotach szkolnych, 

6)  możliwość uzyskania wyższej oceny z przedmiotu lub zachowania, 

7)  dyplom uznania lub dyplom wzorowego ucznia, 

8) nagroda rzeczowa, 

9)  list gratulacyjny do rodziców (opiekunów prawnych), 

10)  świadectwo z wyróżnieniem, 

11)  podziękowania dla rodziców podczas spotkań z rodzicami (opiekunami 

prawnymi). 

3.  Wychowawca lub Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 

postanowić o przyznaniu uczniowi nagrody w innej formie. 
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§ 91 

1. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

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

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

2. Rodzice dziecka wyróżnionego, które kończy szkołę otrzymują List Gratulacyjny. 

3.  Dyplom Uznania za szczególne osiągnięcia i wzorową postawę otrzymuje uczeń, gdy: 

1) jego ocena zachowania jest wzorowa lub bardzo dobra, 

2) zasłużył się w pracach na rzecz szkoły i środowiska, 

3) reprezentował szkołę i odniósł sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz 

zawodach sportowych, 

4) czynnie brał udział w organizowaniu uroczystości szkolnych i imprez klasowych, 

5) wzorowo pełnił różne funkcje na terenie szkoły, 

6) aktywnie działał w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, samorządzie 

uczniowskim, wolontariacie. 

4. Nagrodę rzeczową otrzymuje uczeń, gdy: 

1) posiada wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, 

2) średnia ocen rocznych (końcowych) wynosi minimum 4,75, 

3) osiągnął wysokie lokaty w konkursach, zawodach sportowych i innych 

lub zaistniał w sposób szczególny w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym, 

4) aktywnie pracował społecznie na rzecz klasy, szkoły, środowiska lub  

innych osób, 

5) organizował i udzielał pomocy osobom potrzebującym, 

6) nagrody rzeczowe i dyplomy zapewnia Rada Rodziców w miarę własnych 

możliwości finansowych. 

 

§ 92 

System konsekwencji 

 

1. Wobec ucznia mogą być wyciągnięte konsekwencje za nieprzestrzeganie postanowień 

Statutu Szkoły, wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń wydanych na jego 

podstawie. 
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2. Formy konsekwencji zależą od rodzaju i częstotliwości nieprzestrzegania zasad 

wymienionych w wewnątrzszkolnych regulaminach, a także skuteczności 

konsekwencji wcześniej zastosowanych. 

3. Konsekwencje przyjmują następujące formy i mogą być stosowane w różnej kolejności: 

1) ustne upomnienie ucznia przez nauczyciela świadka zdarzenia. Przypomnienie 

zasad i konsekwencji, 

2) ponowne upomnienie i wpisanie informacji dla rodziców/ opiekunów prawnych 

do dziennika lekcyjnego, 

3) rozmowa wychowawcy z uczniem lub/ i nauczycielem świadkiem zdarzenia, 

4) rozmowa wychowawcza z uczniem przeprowadzona przez wychowawcę 

w obecności rodziców (opiekunów prawnych), 

5) rozmowa wychowawcza z uczniem przeprowadzona przez pedagoga w obecności 

wychowawcy lub nauczyciela świadka zdarzenia, 

6) pisemne upomnienie wychowawcy, 

7) spotkanie interwencyjne uczeń –wychowawca – specjalista w obecności 

rodziców/opiekunów prawnych. Przedstawienie systemu konsekwencji 

w przypadku braku zmiany zachowania – propozycja sporządzenia kontraktu, 

8) Konsekwencje ustalone indywidualnie przez wychowawcę i specjalistów 

w  porozumieniu z rodzicami: 

a) zawieszenie prawa ucznia do udziału w imprezach szkolnych, 

b) zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

c) zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania szkoły  

na zewnątrz, 

d) zawieszenie prawa ucznia w pełnieniu funkcji społecznej, 

e) prace porządkowe na terenie szkoły, 

f) inne, 

g) nagana wychowawcy klasy w formie pisemnej podana do wiadomości 

rodziców/opiekunów prawnych, 

h) rozmowa wychowawcza z uczniem przeprowadzona przez  

wychowawcę w  obecności Dyrektora/ Wicedyrektora szkoły, 

i) nagana dyrektora w formie pisemnej w obecności rodziców/ opiekunów 

prawnych, 

j) zgłoszenie sprawy na policję, 

k) przekazanie do Sądu (Wydział Rodzinny i Nieletnich), 
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l) karne przeniesienie ucznia do innej klasy, 

m) zwrócenie się do Łódzkiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły, 

n) uczeń zobowiązany jest każdorazowo do naprawienia wyrządzonej szkody. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę kolejności stosowanych 

konsekwencji. 

5. Niezależnie od nałożonej konsekwencji, łamanie przez ucznia obowiązków zawartych 

w Statucie Szkoły oraz wewnątrzszkolnych regulaminów będzie miało wpływ na 

ustalenie oceny z zachowania. 

6. W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych i po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej dopuszcza się stosowanie innych konsekwencji od wymienionych, jeżeli 

nie są one sprzeczne z obowiązującym prawem. 

7. Konsekwencje pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw ucznia 

wymierzane są na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. 

8. Zastosowanie konsekwencji może być zawieszone przy deklaracji poprawy zachowania 

(nie dłużej niż na dwa miesiące). Warunkiem zawieszenia zastosowania konsekwencji 

jest uzyskanie przez ucznia poręczenia Samorządu Klasowego lub Samorządu 

Uczniowskiego oraz pozytywna opinia Rady Pedagogicznej. 

9. W przypadku naruszenia przez ucznia powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) i policję. 

 

§ 93 

1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo w terminie 7 dni od daty 

powiadomienia o zastosowaniu konsekwencji, wnieść w formie pisemnej do dyrektora 

szkoły odwołanie od wymierzonej kary statutowej. 

2. Wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) powinien określać ich 

oczekiwania odnośnie złagodzenia, bądź anulowania zastosowanej konsekwencji oraz 

wskazywać okoliczności uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Decyzję rozstrzygającą i ostateczną w sprawie podejmuje dyrektor szkoły, po 

uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zapoznaniu się z opinią 

Rady Pedagogicznej. 
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§ 94 

1. Uczniów klas II i III Gimnazjum w kwestii oceniania obowiązują zapisy Statutu 

z 24 września 2015. 

 

Egzamin ósmoklasisty 

§ 95 

1. Na zakończenie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów 

szkoły podstawowej określone Rozporządzeniem MEN w sprawie egzaminu 

ósmoklasisty oraz Komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały zawarte 

w dokumencie „Egzamin ósmoklasisty”. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach: 

1) pierwszego dnia – z języka polskiego, 

2) drugiego dnia – z matematyki, 

3) trzeciego dnia - z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru,  

o którym jest mowa w art.44zu ust.3 pkt 4 ustawy. 

4. Egzamin ósmoklasisty: 

1) z języka polskiego trwa 120 minut, 

2) z matematyki – trwa 100 minut, 

3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru – trwa po 90 minut. 

5. Od roku szkolnego 2021/2022 egzamin obejmował będzie jeden z nauczanych  

przedmiotów: historię, biologię, chemię, fizykę, geografię. 

6. Egzamin ósmoklasisty ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

7. Wyniki egzaminu nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej, będą 

stanowiły jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. 

 

§ 96 

Zasady udzielania pomocy w nauce. 

 

1. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce w tym celu musi zgłosić się  

do nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy. 

2. Uczniowie klas I-III mogą uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji od wychowawców 

świetlicy. 
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3. Uczniowie skierowani na zajęcia wyrównawcze mają obowiązek uczestniczyć  

w nich regularnie. 

4. Uczniowie Szkoły mogą uzyskać pomoc koleżeńską w ramach działalności Szkolnego 

Klubu Wolontariatu. 

 

Rozdział 15 
 

Ceremoniał szkolny 
 

§ 97 

 

1. Ceremoniał Szkolny zawiera opis sposobów przeprowadzania najważniejszych 

uroczystości szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego, stanowi też zbiór 

obowiązujących norm zachowania się uczestników uroczystości. 

2. Ceremoniał jednoczy społeczność szkolną, służy wychowaniu dzieci i młodzieży 

w duchu patriotycznym, kształtowaniu właściwej postawy, która wyraża się przez 

szacunek dla symboli narodowych i szkolnych. 

3. Najważniejszym symbolem szkolnym jest sztandar szkoły. 

 

§ 98 

1. Sztandar szkolny jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej  

Ojczyzny, jaką jest szkoła i najbliższe otoczenie. 

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do uroczystości, właściwych postaw jego 

poszanowania. 

3. Sztandar Szkoły przechowywany jest w specjalnej gablocie na terenie Szkoły wraz  

z rotami ślubowania. 

4. Poczet sztandarowy bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych, 

np.: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) ślubowanie klas pierwszych, 

3) święta państwowe, 

4) zakończenie roku szkolnego. 
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5. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem, Dyrektorem 

Szkoły lub delegacją bierze udział w uroczystościach lokalnych i obchodach świąt 

państwowych. 

6. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 

lub ogłoszono żałobę narodową – sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

7. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany spośród uczniów klas VII i VIII oraz 

uczniów kl.II-III gimnazjum do czasu zakończenia kształcenia, wyróżniających się  

w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.. 

8. Za niewłaściwe wypełnianie obowiązku pocztu sztandarowego, a szczególnie  

za brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie Ceremoniału, a także  

innych uchybień (Kodeksu Uczniowskiego)  decyzją Rady Pedagogicznej uczeń może 

być odwołany ze składu pocztu sztandarowego. 

9. Ubiór pocztu sztandarowego powinien być odświętny: 

1) chorąży – ciemne spodnie, biała koszula, krawat (garnitur), 

2) asysta – białe bluzki i ciemne spódnice. 

10. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez ramię, zwrócone kolorem białym w 

stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze (kołnierz nie może przesłaniać szarfy), 

2) białe rękawiczki. 

11. Insygnia przechowywane są w gablocie na terenie szkoły. 

 

 

Rozdział 16 

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 99 

1. Pracownik Szkoły nie przestrzegający postanowień Statutu oraz obowiązujących go  

regulaminów podlega karze zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela. 

2. Wyróżniający się pracownicy Szkoły są nagradzani. Statut obowiązuje w równym 

stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej, uczniów, rodziców, nauczycieli. 

3. Wszystkie zmiany w Statucie mogą nastąpić na mocy uchwały Rady Pedagogicznej 

podjęte w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
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połowy jej członków. Uchwalone zmiany na piśmie przedkładane są w Kuratorium 

Oświaty i Urzędzie Gminy . 

4. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

5. W odniesieniu do klas II i III dotychczasowego gimnazjum obowiązują zapisy Statutu 

Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach z dnia 24 września 2015 r. do czasu 

zakończenia kształcenia przez te klasy. 

 

§ 100 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej. 

Statut udostępnia się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. 

  

 


