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PODSTAWA PRAWNA  

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. 

zm.); 

Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

Rozporządzenia 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 z 

późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z zm.); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z zm.); 

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

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

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

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. 

U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.); 

Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

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

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. 

zm.); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków 

organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. 

poz. 1113 z zm.); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły 

publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 

2014 r. poz 1170 z zm.); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 roku w sprawie 

kształcenia osób niebędących 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). 
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§ 1  

Informacje o szkole 

  

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Sopocie nosi imię Jana Matejki 

nadane w 1968r.  

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana 

Matejki w Sopocie  

3. Organem prowadzącym jest Gmina Sopot.  

4. Nadzór pedagogiczny pozostaje w kompetencji Pomorskiego Kuratorium Oświaty w 

Gdańsku.  

5. Działalność szkoły finansowana jest przez gminę Sopot.  

6. Szkoła ma prawo do przyjmowania darowizn i prowadzenia działalności gospodarczej.  

7. Szkoła prowadzi w ramach swojej działalności również działalność wspomagającą:  

1) świetlicę dla uczniów klas I -III oraz uczniów klas IV, którzy rozpoczęli naukę jako 

sześciolatki, a w szczególnych sytuacjach opieką w świetlicy mogą być objęci również 

uczniowie klas V i VI.  

2) stołówkę, bibliotekę;   

3) zajęcia pozalekcyjne, w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych, zgodnie z 

zainteresowaniami uczniów oraz preferencjami rodziców.  

8. W szkole istnieją klasy integracyjne. Szkoła prowadzi współpracę z podmiotami spoza 

szkoły: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Domem Dziecka w Sopocie, Miejską 

Biblioteką Publiczną, Komendą Miejską Policji w Sopocie, Sądem dla Nieletnich w Sopocie,  

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie, Stowarzyszeniem „Sopocki Dom”, z 

Młodzieżowym Domem Kultury w Sopocie, z Muzeum Miasta Sopotu, z Sopoteką oraz z 

wieloma innymi instytucjami społeczno-kulturalnymi Trójmiasta oraz z osobami prywatnymi i 

wolontariuszami.  

9. Szkoła musi zapewnić dzieciom opiekę pielęgniarską, w miarę możliwości finansowych 

również stomatologiczną.  

10. Szkoła organizuje ubezpieczenie uczniów i pracowników w towarzystwie 

ubezpieczeniowym.  

11. Podstawą pracy edukacyjnej w szkole jest pedagogika personalistyczna.  

12. Kierunek pracy wychowawczej wyznaczają: imię patrona, przynależność do Szkół 

UNESCO i Szkół Promujących Zdrowie.  

  

§ 2  

Cele i zadania szkoły 

  

1. Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej.  

2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program 

wychowawczy i profilaktyki:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, w oparciu o realizację obowiązującej od 2012 
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roku podstawy programowej przez zapewnienie ciągłości zajęć dydaktycznych oraz 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;  

2) tworzy warunki sprzyjające kształceniu umiejętności posługiwania się poprawnym i 

bogatym językiem polskim;  

3) stwarza warunki przyswajania przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat 

faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom 

uczniów;  

4) umożliwia zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych  

wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;  

5) zapewnia uczniom klasy I -V szkoły podstawowej bezpłatny dostęp do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;   

6) służy kształtowaniu u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie;  

7) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do 

spełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji,  

tolerancji, sprawiedliwości i wolności;  

8) służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnych przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;  

9) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym we współpracy z 

nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru 

biblioteki;  

10) prowadzi edukację medialną rozumianą jako wychowanie uczniów do właściwego 

odbioru i wykorzystania mediów;  

11) promuje nowoczesną edukację prozdrowotną, wspiera rozwijanie postaw dbałości o 

zdrowie własne, innych ludzi oraz potrzeby tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;  

12) promuje nowoczesną edukację prozdrowotną poprzez ograniczenie dostępu na terenie 

jednostki do środków spożywczych zawierających znaczne ilości składników niezalecanych dla 

rozwoju dzieci;   

13) w celu przeciwdziałania narkomanii, szkoła przeprowadza diagnozę czynników ryzyka, 

opracowuje program profilaktyczny skierowany do całej populacji dzieci, ich rodziców i 

opiekunów oraz pracowników szkoły;  

14) zapewnia opiekę stomatologiczną i pielęgniarską, organizuje zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej, podejmuje szereg działań w celu propagowania zdrowego stylu życia, profilaktyki 

uzależnień i zagrożeń społecznych, zmniejszenia hałasu i eliminacji innych czynników 

szkodliwych dla zdrowia, organizuje warsztaty psychologiczne; 15) bierze udział w projektach, 

akcjach i konkursach ekologiczno-środowiskowych;  

16) powołała do życia Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek”;  

17) prowadzi stołówkę szkolną, gabinet stomatologiczny, pielęgniarski, świetlicę dla dzieci 

klas I-III, która w sytuacjach szczególnych obejmuje opieką także dzieci z klas IV; posiada 

bibliotekę, gabinet terapii pedagogicznej, gabinet rewalidacyjny, pracownię komputerową, 

gabinety przedmiotowe,  salę gimnastyczną z szatniami i natryskami, plac zabaw „Radosna 
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Szkoła” , plac rekreacyjny, boisko sportowe z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne dla 

uczniów szkoły oraz z możliwością korzystania przez mieszkańców osiedla w godzinach 

popołudniowych w ramach odrębnego regulaminu;  

18) organizuje różne formy pomocy materialnej dla dzieci uboższych: darmowe posiłki, 

przybory szkolne, odzież; finansuje imprezy kulturalno-wypoczynkowe, wspiera akcje 

charytatywne organizowane przez uczniów i Szkolne Koło PCK oraz Koło Caritas;  

19) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

20) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również 

uczniów zamieszkałych poza obwodem;  

21) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły;  

22) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;  

23) realizuje podstawę programową ustaloną dla szkoły podstawowej.  

1a. Szkoła umożliwia uczniom:  

1) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, kulturowej i 

religijnej oraz kształtowanie postawy tolerancji;  

2) korzystanie z pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez zapewnienie kontaktów z 

psychologiem szkolnym i specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;  

3) rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania 

oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie;  

4) dzieciom z deficytami rozwojowymi oraz dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji 

rodzinnej, materialnej lub zdrowotnej szkoła umożliwia korzystanie z pomocy dydaktyczno- 

opiekuńczej oraz doraźnego bądź stałego wsparcia materialnego;  

5) korzystanie na terenie szkoły z Internetu za pomocą sprzętu posiadającego aktualne 

oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie 

dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów - w szczególności treści 

pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy obyczajowe, propagujących 

nienawiść i dyskryminację.  

2. Głównym celem opiekuńczo-wychowawczym szkoły jest zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia i zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.  

3. Realizacji wymienionych celów służy praca psychologa szkolnego, świetlicy szkolnej, 

biblioteki szkolnej, organizacja jednostki lekcyjnej, pełnienie dyżurów na korytarzach i 

boiskach, praca wychowawcy klasowego, działalność kół zainteresowań, organizowanie 

wycieczek szkolnych, zapoznawanie z prawami i obowiązkami ucznia, stworzenie 

Wewnątrzszkolnego Oceniania.  

4. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej trosce jednemu z nauczycieli zwanemu 

dalej „wychowawcą”. Wychowawcą może zostać nauczyciel posiadający co najmniej roczny 

staż pracy pedagogicznej.  

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien 

prowadzić swój oddział od klasy pierwszej do trzeciej w edukacji wczesnoszkolnej, od klasy 

czwartej do szóstej w drugim etapie edukacyjnym.  
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4. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, 

po wnikliwym rozpatrzeniu pisemnego wniosku 2/3 uczniów i rodziców, popartego przez Radę 

Rodziców.  

5. W szkole funkcjonują klasy integracyjne, których liczebność nie może przekroczyć 20 

uczniów. W zespole takim może się znaleźć 3-5 uczniów z orzeczeniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych (lub jedna osoba z orzeczeniem wyłącznie za zgodą organu 

prowadzącego) skierowanych do kształcenia integracyjnego. Szkoła zapewnia w oddziałach 

integracyjnych nauczyciela wspomagającego.  

6. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolne Ocenianie uczniów. WO jest integralną częścią 

Statutu Szkoły.  

7. Szczegółowe wymagania wobec szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.  

  

§ 3  

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

  

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 

nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom/prawnym opiekunom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

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, wynikających w 

szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) ze szczególnych uzdolnień;  

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

6) z zaburzeń komunikacji językowej;  

7) z choroby przewlekłej;  

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

9) z niepowodzeń edukacyjnych;  

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.  
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4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia.  

5. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor 

szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia.  

  

§ 4  

Pomoc materialna 

  

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.  

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 

ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.  

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, wyprawka szkolna wg 

odrębnych przepisów) lub stypendium za wyniki w nauce, lub za osiągnięcia sportowe.  

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i 

stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowe.  

5. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen 

5,2 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w 

którym przyznaje się to stypendium.  

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz 

zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 

przyznaje się to stypendium.  

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom 

oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego półrocza nauki.  

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III.  

9. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 

ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza w drugim etapie edukacji.  

   

§ 5  

Organizacja indywidualnego toku kształcenia 

  

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor 

szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.  

2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego 

roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole.  

3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:  

1) rodzice ucznia;  

2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą   

rodziców).  
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4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego 

ucznia.  

5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 przekazuje wniosek 

dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach 

ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia.  

6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt 

programu, który ma realizować uczeń.  

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 6 jest zobowiązany 

zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się:  

1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno- 

pedagogicznej;  

9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji.  

10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż 

jeden rok szkolny.  

11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku:  

1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego;  

2) złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego 

programu lub toku nauki.  

12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków, a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji - nie niższą niż godzinę 

tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie.  

13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo 

odnotować w arkuszu ocen.  

  

§ 6  

Organy szkoły 

  

1. Organy szkoły:  

1) Dyrektor szkoły;  

2) Rada Pedagogiczna;  

3) Rada Rodziców;  

4) Samorząd Uczniowski.  

1a. Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły:  

1) sprawuje nadzór, w tym nadzór pedagogiczny nad kompleksową działalnością szkoły 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności prawa oświatowego;  

2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą;  

3) przedstawia na zebraniu Rady Pedagogicznej proponowany przez nauczycieli przedmiotów 

zestaw programów i podręczników;  

4) dopuszcza do użytku na każdy rok szkolny programy i podręczniki po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Rady Pedagogicznej tworząc w ten sposób Szkolny Zestaw Programów i Podręczników;  
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5) w sprawie obowiązujących programów i podręczników dyrektor może, ale nie jest 

zobowiązany zasięgać opinii Rady Rodziców;  

6) reprezentuje szkołę na zewnątrz;  

7) sprawuje opiekę nad uczniami;  

8) organizuje na terenie szkoły obrót używanymi podręcznikami;  

9) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;  

10) dysponuje środkami finansowymi oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich 

wykorzystanie;  

11) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;  

12) sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku nauki przez uczniów oraz obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcio- i sześcioletnie zameldowane w obwodzie 

szkoły;  

13) jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w szkole osób;  

a) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu wszystkich pracowników szkoły po konsultacji z 

działającymi w szkole związkami zawodowymi;  

b) przyznaje nagrody, wymierza kary i występuje o odznaczenia państwowe i resortowe dla 

pracowników szkoły;  

c) powołuje i odwołuje pracowników ze stanowisk służbowych zgodnie z zasadami kodeksu 

pracy;  

d) występuje w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają 

naruszone;  

e) powiadamia kolegialne organy szkoły o podjętych decyzjach i rozporządzeniach 

dotyczących pracy tych organów (na protokołowanych zebraniach lub pisemnie w księdze 

zarządzeń);  

f) wyznacza na początku każdego roku szkolnego zakres obowiązków poszczególnych 

nauczycieli;  

g) przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia projekt organizacji roku szkolnego;  

h) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia;  

i) w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany  

powiadomić:  

- organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,  

- organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji;  

j) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

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

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W szkole możliwa jest 

kadencyjność tego gremium.  

3. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy 

szkoły oraz program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb środowiska.  
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4. Rada Rodziców opiniuje programy: wychowawczy i profilaktyczny szkoły, projekt planu 

finansowego składany przez dyrektora szkoły.  

4a. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:  

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły,  

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,  

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,  

4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,  

5) współpracę ze środowiskiem lokalnym,  

6) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym 

działającym w szkole,  

7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i 

środowisku lokalnym,  

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną, i w związku z tym ustalenie 

zasad użytkowania pozyskanych środków,  

9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły,   

10) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na 

szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału 

klasy i szkoły.  

5. Szczegółowy zakres obowiązków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu 

Uczniowskiego określają regulaminy tych organów.  

5a. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności,  

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły,  

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

4) podejmowanie uchwał  w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  szkole,  

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

6) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego,   

7) podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zgody 

rodziców,  

8) uchwalanie Statutu szkoły i wprowadzanie zmian do Statutu,  

9) ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia 

pracy szkoły.  

5b. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły (tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych);  

2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;  

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielem odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;  
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4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  

5c. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw  uczniów takich jak:  

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami;  

2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych  

zainteresowań;  

4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  

5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły;  

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

6. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji oraz zapewnioną wymianę informacji o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach.  

7. W obradach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i 

wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

8. Zasady współdziałania organów oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi wewnątrz 

szkoły omawia się na wspólnych zebraniach prezydiów Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego oraz pięcioosobowej reprezentacji nauczycieli, wybieranej na okoliczność 

danej sprawy bądź sporu w wyborach tajnych na zebraniu Rady Pedagogicznej. 

Przewodniczącym tych zebrań jest dyrektor szkoły. Zadaniem członków zebrania jest 

wysłuchanie racji stron konfliktu oraz uzgodnienie form rozwiązywania bądź załagodzenia 

konfliktu.  

8a. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące 

zasady postępowania:  

1) konflikt dyrektor - Rada Pedagogiczna:  

a) spory pomiędzy dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady 

Pedagogicznej,  

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można 

zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.  

2) konflikt dyrektor – Rada Rodziców:  

a) spory pomiędzy dyrektorem a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady 

rodziców z udziałem dyrektora,  

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu, jedna ze stron może zwrócić się o 

pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego. 3) konflikt dyrektor - Samorząd Uczniowski:  
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a) spory pomiędzy dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są między 

wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a 

dyrektorem szkoły w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 4) konflikt Rada 

Pedagogiczna - Samorząd Uczniowski.  

a) spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są na 

wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, 

przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz dyrektora.  

9. Współdziałanie rodziców, nauczycieli i uczniów w sprawach wychowania i kształcenia oraz 

przepływ informacji przybiera następujące formy:  

1) powiadamianie rodziców o zebraniach rodzicielskich i innych ważnych wydarzeniach w 

życiu szkoły odbywa się poprzez:  

a) zapoznanie z harmonogramem zebrań na cały rok szkolny podanym na pierwszym spotkaniu 

z rodzicami we wrześniu danego roku szkolnego,  

b) stałe wyeksponowanie harmonogramu zebrań w dzienniku Librus i na tablicach 

udostępnionych do wglądu rodzicom,  

c) umieszczaniu informacji o ważnych wydarzeniach na tablicach informacyjnych i dzienniku  

Librus,  

d) pisemnego powiadamiania przez wychowawcę lub nauczycieli,  

e) telefonicznego informowania o zebraniu rodziców lub innym ważnym wydarzeniu w życiu 

szkoły;  

2) spotkania z dyrektorem, na których przekazywane są informacje dotyczące zamierzeń 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły,  

3) spotkania wychowawców klas z rodzicami, w czasie których zapoznaje rodziców z zasadami 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, regulaminem oceniania zachowania uczniów 

i innymi zarządzaniami (wychowawca jest zobowiązany odnotować każdy przekaz dotyczący 

zarządzeń w dzienniku lekcyjnym), uzgadnia formy współdziałania w ciągu roku;  

4) zebrania klasowe organizowane co miesiąc lub 2 miesiące,  

5) wywiadówki na koniec półrocza,  

6) spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami, dyrekcją szkoły i uczniami,  

7) spotkania ogólne Rady Rodziców,  

8) apele,  

9) korespondencja z rodzicami, listy pochwalne, dyplomy, wyróżnienia,  

10) szczegółowe informowanie uczniów i rodziców o szkolnych i pozaszkolnych imprezach 

(informacje w dzienniku Librus, na tablicach informacyjnych, ogłoszenia na lekcjach 

wychowawczych),  

11) lekcje otwarte dla rodziców,  

12) organizowanie imprez i wycieczek klasowych, imprez szkolnych oraz uczestnictwo w 

nich uczniów, rodziców i nauczycieli,  

13) dbanie uczniów, nauczycieli i rodziców o wystrój i estetykę klasy, budynku szkoły i 

jego otoczenia,  

14) wspólne wykonywanie pomocy naukowych.  
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§ 7  

Organizacja szkoły 

  

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

roku szkolnego.  

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

arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku na 

podstawie planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza 

organ prowadzący do dnia 30 maja.  

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotowych i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań 

i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę.  

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

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów według 

ramowego planu nauczania i programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora 

szkoły.  

4a. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny 

być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.  

5. W szkole istnieją oddziały integracyjne.   

6. Liczebność oddziałów nie powinna przekraczać 25 uczniów, liczebność oddziałów 

integracyjnych powinna wynosić 15-20 uczniów.  

6a. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 6b. 

Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się 

asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.  

6c. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego.  

7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny pracy.  

8. Liczebność uczestników kół zainteresowań nie powinna być niższa niż 12 uczniów 

Liczebność uczestników zajęć wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie może 

przekraczać 12 uczniów.  

8a. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się 

stopień zaawansowania znajomości języka obcego.  

8b. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów.  
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9. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami trwają 

10 minut, przerwy obiadowe 15 i 20 minut.  

10. Dzienna liczba godzin lekcyjnych w klasach I-III nie może przekraczać 5, w klasach IV- VI 

- 7.  

11. Od roku szkolnego 2011/2012 na poziomie klas IV – VI obowiązuje tylko dokumentacja 

elektroniczna system- Librus, a od roku szkolnego 2016/2017 w klasach I-III. Dostęp do 

dokumentacji elektronicznej jest bezpłatny dla dzieci, rodziców (opiekunów prawnych).  

12. Dzienna liczba zajęć dydaktycznych nauczyciela nie powinna przekraczać 6 godzin.  

13. Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły.  

14. Przyjęcie dziecka spoza rejonu odbywa się na zasadach określonych w regulaminie 

rekrutacji Szkoły Podstawowej nr 8 w miarę posiadania przez szkołę wolnych miejsc.  

15. Budynek szkolny i teren wokół szkoły objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu 

zapewnienia bezpiecznych  warunków nauki, wychowania i opieki.  

16. W oddziałach integracyjnych lub ogólnodostępnych, w których są uczniowie posiadający 

orzeczenia wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zatrudnia się 

nauczycieli specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, 

asystenta lub pomoc nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych.   

17. W szkole, jeśli kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać 

dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego):  

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub 

specjalistów, lub  

2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub,  

3) pomoc nauczyciela.  

 

 

 

 

§ 8  

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

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

2. Nauczyciele zostali zapoznani z zasadami: „Ochrony i przetwarzania danych osobowych”.  

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają 

odrębne przepisy.  

4. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne i stanowiska obsługi:  

1) główna księgowa  

2) kierownik gospodarczy 3) specjalista ds. kadr  
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4) specjalista ds. płac  

5) specjalista ds. żywienia  

6) woźna 7) sprzątaczka  

8) konserwator  

9) robotnik do prac ciężkich  

10) obsługa kuchni  

4a. Szczegółowy zakres obowiązków dla wymienionych pracowników sporządza dyrektor. 

Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.  

5. Obsługę finansowo- kadrową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania 

jednostką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres obowiązków opracowuje 

dyrektor. 6. Obowiązki nauczyciela:  

1) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za 

jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;  

2) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć, sprawowanie 

dyżurów w szkole i na wycieczkach szkolnych;  

3) znajomość przepisów BHP;  

4) dbałość i odpowiedzialność za sprzęt szkolny w pracowni lub sali lekcyjnej;  

5) dbałość o doskonalenie kwalifikacji zawodowych i uczestnictwo w różnorodnych formach 

pracy służących ich podnoszeniu;  

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;  

7) obiektywność w ocenianiu oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;  

8) służenie uczniom pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;  

9) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;  

10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;  

11) respektowanie praw ucznia;  

12) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;  

13) zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o podanie 

celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły;  

14) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na 

terenie szkoły.  

 

7. Prawa nauczyciela:  

1) pracy w warunkach bezpieczeństwa i higieny;  

2) ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;  

3) pomocy ze strony dyrektora szkoły, organu nadzorującego szkołę, wizytatorów i metodyków 

przedmiotowych, psychologa oraz innych placówek oświatowych, związków zawodowych, a 

w przypadku nauczyciela początkującego także do szczególnej opieki sprawowanej przez 

doświadczonego nauczyciela.  

8. Zespoły przedmiotowe:  



  17  

1) nauczyciele danego przedmiotu, grupy przedmiotów pokrewnych oraz wychowawcy 

klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe;  

2) pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu. 8a. Do 

zadań zespołu należy:  

a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,  

b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie  

rozwoju uczniów,  

c) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,  

d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

9. Obowiązki wychowawcy:  

1) w zakresie organizacji pracy z klasą i współpracy z rodzicami:  

a) zapoznanie rodziców na wrześniowych zebraniach z zamierzeniami dydaktyczno- 

wychowawczymi szkoły,  

b) opracowanie planu pracy wychowawczej klasy,  

c) zorganizowanie i stymulowanie pracy samorządu klasowego,  

d) współpraca z radą klasową rodziców,  

e) opracowanie tematyki godzin wychowawczych,  

f) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów oraz pomoc w organizowaniu 

imprez klasowych w celu integracji zespołu,  

g) czuwanie nad majątkiem klasowym i dbanie o wystrój sali lekcyjnej,  

h) zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania, oraz 

przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych,  

i) zapoznanie rodziców i uczniów z kryteriami ocen zachowania i zachęcanie do samooceny,  

j) zapoznawanie rodziców i uczniów z zarządzeniami MEN, Kuratorium Oświaty, Rady 

Pedagogicznej, dyrektora szkoły oraz odnotowywanie tego faktu w dzienniku   

k) analiza postępów w nauce, organizowanie pomocy uczniom słabszym,  

l) utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami,  

m) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,  

n) informowanie uczniów i rodziców/opiekunów prawnych na miesiąc przed klasyfikacją o 

przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania, pisemne powiadomienie 

rodziców/opiekunów prawnych listem poleconym o zagrożeniu oceną niedostateczną z 

przedmiotu, oceną naganną z zachowania; informowanie uczniów na tydzień przed klasyfikacją 

o uzyskanych przez nich ocenach,  

o) organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum, na wystawy, koncerty oraz wycieczek 

krajoznawczo- turystycznych;  

2) w zakresie opieki nad uczniami:  

a) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka, rozpoznanie jego potrzeb i  

możliwości,  

b) poznanie środowiska rodzinnego i warunków bytowych dzieci,  

c) występowanie z wnioskami o pomoc materialną,  

d) czuwanie nad dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, utrzymywanie  
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ścisłego kontaktu z psychologiem szkolnym,  

e) otaczanie szczególną opieką dzieci z domu dziecka, z rodzin zastępczych, rozbitych,  

f) współdziałanie ze szkolną służbą zdrowia,  

g) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzklasowych,  

h) sprowadzanie dzieci z klas I-III do szatni, przypilnowanie, aby spokojnie ubrały się i  

poszły do domu,  

i) współdziałanie ze świetlicą szkolną,   

j) przypominanie dzieciom o zajęciach wyrównawczych, logopedycznych i korekcyjnych,  

k) egzekwowanie od rodziców dzieci klas I - III pisemnych informacji o osobach  

upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły po skończonych zajęciach;  

3) w zakresie administrowania sprawami klasy:  

a) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,   

b) prowadzenie dziennika lekcyjnego,  

c) prowadzenie arkuszy ocen,  

d) prowadzenie karty dziecka sześcioletniego,  

e) wystawianie zaświadczeń z ocenami cząstkowymi i półrocznymi,  

f) wystawianie świadectw, dyplomów, listów pochwalnych oraz pism do rodziców w sprawie  

ucznia,  

g) wydawanie opinii o uczniu na prośbę pedagoga szkolnego i innych instytucji za zgodą  

dyrektora szkoły,  

h) pomoc w prowadzeniu kroniki szkolnej,  

i) czuwanie nad estetyką i wystrojem sali lekcyjnej.  

  

§ 9  

Zadania Psychologa Szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie 

  

Psycholog szkolny:  

1) czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego;  

2) udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych;  

3) uczestniczy w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;  

4) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów mających trudności w realizacji procesu 

dydaktyczno-wychowawczego;  

5) opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki;  

6) rozpoznaje sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej 

opieki i pomocy wychowawczej;  

7) udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami;  

8) współpracuje z nauczycielami w organizowaniu pomocy w wyrównywaniu braków w 

wiadomościach szkolnych;  

9) współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w celu organizowania pomocy   

w zakresie wyrównywania i likwidowania mikro defektów i zaburzeń rozwojowych; 

10) organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniom niedostosowanym społecznie;  



  19  

11) udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych, konfliktów z rówieśnikami, 

nauczycielami i opiekunami;  

12) przeciwdziała formom niedostosowania społecznego;  

13) organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym i osieroconym, z rodzin 

alkoholowych, zdemoralizowanych, zaniedbanych środowiskowo, uczniom z rodzin 

wielodzietnych i uczniom niepełnosprawnym;  

14) współpracuje ze świetlicą szkolną;  

15) organizuje dożywianie dzieci znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej;  

16) przygotowuje  wnioski o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych 

środowiskowo, niewydolnych wychowawczo do odpowiednich sądów dla nieletnich;  

17) współpracuje na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną,  

Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych;  

18) współpracuje z organizacjami i instytucjami, zainteresowanymi problemami opieki 

wychowania;  

19) przedstawia Radzie Pedagogicznej okresowe informacje na temat trudności i problemów 

wychowawczych występujących w szkole.  

 

§ 10.  

Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, 

uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. 

2. Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały 

biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę. 

4. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów; 

2) przygotowywanie ucznia do samodzielnego i roztropnego szukania dobrej książki; 

3) rozbudzanie pragnienia kontaktu z książką; 

4) zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno- 

wychowawczego szkoły; 

5) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

6) wdrażanie do poszanowania książki; 

7) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

8) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

9) współdziała z nauczycielami; 

10) rozwija życie kulturalne szkoły; 
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11) wpieranie doskonalenia nauczycieli; 

12) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa; 

13) kształtowanie postawy szacunku dla języka polskiego; 

14) formowania poczucia dumy z tego, że jesteśmy Polakami; 

15) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki; 

16) praca z kółkiem bibliotecznym, współpraca z nauczycielami i rodzicami. 

5. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 

1) dydaktyczno- wychowawczą; 

2) opiekuńczo- wychowawczą; 

3) kulturalną; 

4) rekreacyjną. 

6. Biblioteka i czytelnia, realizują zadania w zakresie:  

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji uczniom, nauczycielom i rodzicom;  

2) prenumeraty czasopism pedagogicznych i przedmiotowych dla uczniów, nauczycieli i 

rodziców;  

3) określania potrzeb i uzupełniania zasobów bibliotecznych;  

4) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł;  

5) rozbudzenia i rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 

wyrabiania i pogłębiania nawyku czytania i uczenia się;  

6) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;  

7) współpracy z innymi bibliotekami, m.in. Biblioteką Pedagogiczną, Biblioteką Miejską, z 

Sopoteką oraz innymi bibliotekami szkolnymi.  

7. Zasady współpracy biblioteki z:  

1) uczniami:  

a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,  

b) rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez  

rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,  

c) informowanie o zbiorach, doradzanie,  

d) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w  

bibliotece,  

e) pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji,  

f) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni;  

2) nauczycielami:  

a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,  

b) konsultowanie tematyki i terminów lekcji bibliotecznych,  

c) informowanie o stanie czytelnictwa indywidualnego i klasowego,  

d) rozpoznawanie potrzeb nauczycieli poprzez rozmowy indywidualne i ankiety,  

e) informowanie o nowych zbiorach w bibliotece,  

f) współpraca z Radą Pedagogiczną (udział z zebraniach RP, udział w pracy WDN);  
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3) rodzicami:  

a) udostępnianie zbiorów do domu i w czytelni,  

b) rozpoznawanie potrzeb w trakcie odwiedzin w bibliotece,  

c) informowanie o lekturach szkolnych, nowościach wydawniczych, wydawnictwach  

psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych,  

d) nieodpłatne przyjmowanie książek z prywatnych zbiorów do księgozbioru szkolnego;  

4) innymi bibliotekami:  

a) korzystanie z ofert, wymiana informacji i współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć  

(konkursy, warsztaty, wykłady i in.),  

b) uzupełnianie zasobów księgozbioru o brakujące pozycje na zasadach wypożyczania 

międzybibliotecznego.   

8. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:  

1) właściwą obsadę personalną;  

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;  

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;  

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;  

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów   

bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;  

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;  

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.  

9. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania:  

1) gromadzi i opracowuje zbiory;  

2) umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni;  

3) prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów;  

4) umożliwia korzystanie z Internetu i programów multimedialnych;  

5) udostępnia książki i inne źródła informacji;  

6) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;  

7) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk 

czytania i uczenia się m.in. poprzez: 

- spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej, 

- czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza, 

- prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z 

uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka;  

8) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczna m.in. 

poprzez: 

- informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 
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- prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw 

i pokazów, 

- organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych, 

- aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy.  

9) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły;  

10) prowadzi konserwację i selekcję zbiorów;  

11) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych;  

12) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły.  

10. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki określa Regulamin Biblioteki szkolnej.   

11. Godziny pracy biblioteki wynikają z tygodniowego planu zajęć. 

12. Biblioteka czynna jest w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach udostępnionych 

w planie lekcji, na drzwiach wejściowych do biblioteki oraz na stronie internetowej Szkoły; 

13. Biblioteka prowadzi swoją działalność przez 35 godz. tygodniowo. 

14. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do tygodniowego planu zajęć - tak, aby umożliwić 

uczniom i nauczycielom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych 

15. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z książek i innych źródeł informacji 

zgromadzonych w bibliotece; 

16. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i 

czasopism) oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.  

 

§ 11  

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 

  

1. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

2. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego: 

1) 2013/ 2014- uczniowie oddziału klas I, a w następnych latach szkolnych kolejne roczniki 

klas,  

2) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI.  

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu 

podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w poszczególnych oddziałach.   

4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia 

z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:  

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników 

do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne 

stają się własnością organu prowadzącego;  
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2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w 

podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

naukę w nowej jednostce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół 

zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.  

5. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej 

dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem 

o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały 

przekazane.  

6. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 

używania.  
  

§ 12  
Dzienniki elektroniczne 

 

1. Prowadzenie dziennika elektronicznego opiera się na:  

1) zachowaniu selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny,  

2) zabezpieczeniu danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych,  

3) zabezpieczeniu danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą,  

4) rejestrowaniu historii zmian i ich autorów,  

5) umożliwieniu bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego w zakresie 

dotyczącym ich dzieci.  

2. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych umożliwia 

eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników: 1) w 

przypadku prowadzenia dzienników wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez 

nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem 

przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć;  

2) w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik 

elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na 

dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia semestru;  

3. za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest to opłata 

za obsługę działań administracyjnych jednostki.   

4. Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych 

jednostki, a zatem nie pobierają opłat:  

1) za prowadzenie dzienników;  
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2) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice 

otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z 

jednostką;  

3) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.  

5. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie 

dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu 

do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego im 

miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.   

6. Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także na 

rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego podmiotu.  

 

§  

13  

Stołówka szkolna 

  

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.  

2. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez 

pracowników kuchnia dla uczniów i pracowników szkoły.  

3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:  

1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,  

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS, 

3) pracownicy zatrudnieni w szkole.  

4. Posiłki wydawane są w godzinach: 11:30 – 14:30  

5. Opłaty za posiłki uiszcza się przelewem na wskazane konto w wyznaczonym terminie.  

6. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod 

warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności na dzień przed datą obiadu do specjalisty ds. 

żywienia. Zgłoszenie może być dokonywane telefonicznie.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby uprawnione mogą pobrać ze stołówki choremu 

uczniowi obiad na wynos.  

8. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny 

Regulamin Stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w stołówce.  

  

 

 

 

§ 14  

Świetlica szkolna 

  

1. Szkoła jest obowiązana zorganizować świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać 

w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

uczniowi opieki w szkole.  

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 
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zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji.  

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.  

4. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.  

5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony 

przez dyrektora.  

   

§ 15  

Uczniowie szkoły 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa, nie dłużej, niż do ukończenia 18 

roku życia.  

1a. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy 

pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, które odbyły roczne przygotowanie 

przedszkolne.  

2. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię 

Psychologiczno- Pedagogiczną, rozpoczęcie realizowania obowiązku szkolnego może być 

odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 

lat.  

3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu 

opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz za zgodą rodziców.  

4. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dyrektor szkoły, w którego obwodzie mieszka 

dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego 

warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwa 

ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia szkoły na podstawie 

przeprowadzonych przez szkołę egzaminów klasyfikacyjnych.  

5. Uczeń ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej;  

2) rozwijania zainteresowań i uzdolnień;  

3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;  

4) ustalonych sposobów kontrolowania postępów w nauce:  

a) sprawdziany wiadomości (ustne i pisemne) obejmujące materiał  

powtórzeniowy muszą być zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,  

b) w jednym dniu nie może być więcej niż jedna całogodzinna praca klasowa,  

c) sprawdziany zapowiedziane nie powinny być przekładane (jeśli przełożenie nastąpi z winy 

lub na prośbę uczniów- tracą moc w/w przepisy),  

d) termin podania do wiadomości ucznia oceny z pracy pisemnej nie powinien przekraczać 14 

dni;  
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5) opieki wychowawczej, bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

psychicznej, fizycznej oraz poszanowania jego godności;  

6) w związku z powyższym uczeń może przebywać na terenie szkoły 10 min. przed 

rozpoczęciem zajęć i 10 min. po zakończeniu wszystkich zajęć dydaktycznych i 

pozalekcyjnych, przewidzianych tygodniowym planem pracy szkoły, w których danego dnia 

uczeń uczestniczy (wyłączając pobyt w świetlicy, bibliotece, czytelni, stołówce);  

7) nietykalności cielesnej oraz ochrony prywatności (stosunki rodzinne ucznia i przyjaźnie nie 

mogą być przedmiotem publicznych uwag i szykan);  

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym do 

dodatkowej pomocy;  

9) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza   tym dobra innych osób;  

10) korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, pomieszczeń szkolnych, 

sprzętu, biblioteki, świetlicy, zajęć pozalekcyjnych,  

11) uzyskania adekwatnej do wiadomości i umiejętności oceny z przedmiotu (oceny 

zachowania ucznia dokonuje się osobno),  

12) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,  

13) składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, 

nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa (skarga powinna zostać złożona do  

dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia), 

14) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej, 15) 

równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.  

6. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:  

1) uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do   wychowawcy 

oddziału;  

2) skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły;  

3) skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za  

pośrednictwem samorządu uczniowskiego;  

4) skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie;  

5) skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze  

wskazaniem właściwego adresata;  

6) wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia;  

7) z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej 

o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego;  

8) wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  o sposobie rozstrzygnięcia sprawy;  

9) jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, 

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;  

10) za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na 

które dekretowano skargę;  

11) rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie.  

7. Uczeń ma obowiązek:  
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1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie,  

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,  

3) dostosować ubiór (czysty, schludny, w stonowanych barwach, zgodny z obowiązującymi 

normami społecznymi ) i wygląd ( stosowna fryzura w naturalnym kolorze, brak makijażu, 

pomalowanych paznokci,  okazałej biżuterii i innych ozdób); na uroczystości szkolne nosić strój 

galowy: dla dziewcząt- biała koszula, bluzka; granatowa, czarna lub szara spódnica (sukienka); 

dla chłopców - biała koszula; czarne, granatowe lub szare spodnie;  

4) po dzwonku na lekcję, ustawiać się parami w ciszy przed salą lekcyjną; ustawić w ładzie i 

porządku plecaki, tornistry przed salą lekcyjną, w której uczeń będzie miał lekcję;  

5) w czasie przerw wychodzić na boisko, plac zabaw, plac rekreacyjny wyłącznie pod opieką 

nauczyciela pełniącego dyżur oraz nie opuszczać terenu szkoły;  

6) systematycznie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy, umiejętności i samodzielności 

w działaniu i uczeniu się;  

7) zachować punktualność i dyscyplinę na zajęciach szkolnych;  

8) przestrzegać regulaminu biblioteki, pracowni i sali gimnastycznej;  

9) dbać o własne zdrowie, życie, higienę oraz rozwój;  

10) troszczyć się o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;  

11) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły;  

12) przestrzegać zakazu korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych;  

13) przestrzegać zakazu rejestrowania obrazu i dźwięku przy pomocy urządzeń nagrywających 

podczas lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły bez zgody  

osób zainteresowanych oraz nauczyciela;  

14) zwalczać przejawy brutalności i wulgarności;  

15) szanować sferę wolności osobistej drugiego człowieka;  

16) respektować zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, używania i posiadania środków 

odurzających;  

8. Nagrody i kary:  

1) o nagrodach i karach decyduje wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;  

2) Nagradzane są:  

a) osiągnięcia w nauce,  

b) udział i sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach,  

c) praca społeczna na rzecz szkoły i środowiska.  

3) Rodzaje nagród:  

a) ustna pochwała,  

b) wyróżnienie na apelu,  

c) list pochwalny do rodziców,  

d) nagroda książkowa,  

e) dyplom uznania,  

f) nagroda rzeczowa,  
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g) dofinansowanie wyjazdu na wycieczkę;  

9. Nagrody specjalne:  

1) Medal Honorowego Absolwenta Sopockiej Ósemki – przyznawany na zakończenie edukacji 

szkolnej w szkole podstawowej uczniom, którzy w klasach IV-VI uzyskali świadectwo z 

wyróżnieniem na mocy średniej ocen min. 4,75 oraz wzorową ocenę  z zachowania;  

2) Nagroda Rady Pedagogicznej - przyznawana na zakończenie edukacji szkolnej w szkole 

podstawowej absolwentom o wybitnej osobowości uczniowskiej, w uznaniu osiągnięć, które 

rozsławiały dobre imię szkoły, jako forma szczególnej nobilitacji; szczegółowe kryteria 

przyznawania Nagrody określa Regulamin Przyznawania Nagrody Rady Pedagogicznej.  

10. Czyny podlegające karze:  

1) nieprzestrzeganie Statutu i regulaminów szkoły,  

2) niszczenie mienia szkolnego,  

3) naruszenie nietykalności osobistej innych,  

4) zachowanie agresywne, brutalne i wulgarne,  

5) częste spóźnianie się i nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach,   

6) palenie papierosów i picie alkoholu,  

7) wejście w kolizje z prawem.  

10a. W ramach zadośćuczynienia za wyrządzone szkody, przewinienia, uczeń może być 

zobowiązany do wykonania prac użytecznych dla szkoły i środowiska, a jego rodzice do 

poniesienia kosztów wynikających z likwidacji zniszczeń.  

11. Środki wychowawcze i kary:  

1) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą,  

2) rozmowa wychowawcza z psychologiem szkolnym,  

3) rozmowa z dyrektorem,  

4) rozmowa z dyrektorem w obecności rodziców i wychowawcy,  

5) nagana z wpisaniem do arkusza ucznia,  

6) odpowiedzialność materialna (ucznia i jego rodziców za zniszczenia dokonane przez 

ucznia),  

7) zobowiązanie ucznia (w ramach zadośćuczynienia za wyrządzone szkody, przewinienia) do 

wykonania prac użytecznych dla szkoły i środowiska,  

8) przeniesienie do innej klasy (po zaopiniowaniu przez  Radę Pedagogiczną),  

9) na wniosek dyrektora, przeniesienie ucznia przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do innej 

szkoły.  

12. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić w przypadkach jawnego i rażącego 

naruszenia Statutu Szkoły i regulaminów:  

1) permanentnego zaniedbywania obowiązków szkolnych,  

2) zachowania demoralizującego i wywierania demoralizującego wpływu na innych uczniów; 

3) przemocy i agresji werbalnej, psychicznej i fizycznej zagrażającej bezpieczeństwu i 

uwłaczającej godności drugiego człowieka,  

4) przejawiania szczególnego braku szacunku do osób i rzeczy,  

5) łamania powszechnie uznanych i obowiązujących norm społecznych i wejście w kolizję z 

prawem.  
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13. Tryb odwoływania się od kary:  

1) Od wymierzonej kary uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać, w formie 

pisemnej, w terminie 7 dni do dyrektora szkoły. Wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący 

i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu dni. O udzielonych   karach   

regulaminowych szkoła   powiadamia   rodziców w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Dyrektor 

szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu (6-miesięcy) 

może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.  W przypadku 

uzyskania od dyrektora negatywnego rozpatrzenia odwołania, odwołującemu się przysługuje 

możliwość odwołania się do Rzecznika Praw Ucznia w Pomorskim Kuratorium Oświaty.  

14. Sytuacje szczególne i kryzysowe:  

1) W przypadku stwierdzenia sytuacji kryzysowej na terenie szkoły lub poza nią, mają 

zastosowanie procedury opracowane przez Radę Pedagogiczną i psychologa szkolnego we 

współpracy z Policją oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, dokument- Procedury 

Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych.  

15. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych określono procedurami w przypadkach:  

1) sygnałów i informacji od osób trzecich np. rówieśników, rodziców lub samego ucznia, 

dotyczących sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;  

2) stwierdzenia zachowania autodestrukcyjnego na terenie szkoły;  

3) zagrożenia przemocą, gdy uczeń jest ofiarą mobbingu w szkole;  

4) wystąpienia u ucznia uporczywych wagarów;  

5) uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia 

się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o 

demoralizacji;  

6) gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków;  

7) gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk; 

8) gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą 

narkotyk;  

9) gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa;  

10) gdy uczeń stał się ofiarą czynu karalnego.   

 

 

 

 

  

 

§ 16  

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu 

do szkoły publicznej innego typu   

1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 

uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie 

w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:  
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1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, 

wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo:  

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w 

szkole, z której przechodzi, albo:  

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi.  

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza 

się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.  

3. Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do 

szkoły publicznej innego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 

sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły 

publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły 

publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.  

  

§ 17  

Ocenianie-zasady ogólne 

  

1. Ocenianie uczniów ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej;  

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;  

7) kształtowanie u ucznia  umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych społecznie i 

kierowanie się nimi we własnym działaniu;  

8) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

9) informowanie ucznia o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych.  

Ponadto stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu;  

10) dostarczanie nauczycielom informacji na temat rozwoju uczniów oraz efektywności 

stosowanych metod i form pracy z uczniami;  

11) dostarczanie rodzicom informacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, 

ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści 

podstawy programowej.  

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie, aktywność na 

zajęciach i przygotowanie do zajęć.  

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:  
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1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania  

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.                            

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 oraz zajęć dla mniejszości narodowej;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 7) 

ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

  

§  

18 Informowanie rodziców na początku roku 

  

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

rodziców/opiekunów prawnych o zapisach zawartych w Statucie Szkoły wraz z jego integralną 

częścią, jaką jest WO (Wewnątrzszkolne Ocenianie), a w szczególności:  

1) wymaganiach   edukacyjnych   niezbędnych do uzyskania   otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego programu nauczania,  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

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

rodziców/opiekunów prawnych o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

3. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady oceniania 

zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym ustnie oraz 

udostępnione na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej i w sekretariacie szkoły.   
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§ 19  

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom.  

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 2) 

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego 

orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą 

psychologicznopedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.  

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej.  

5. 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.  

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

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

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

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

8. 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. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

mają wskazania do obowiązkowej nauki jednego języka obcego nowożytnego.  
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§ 20  

Ocenianie, klasyfikacja i skala ocen 

  

1.Klasyfikowanie uczniów przeprowadzone jest dwa razy w ciągu roku szkolnego. Pierwsze na 

koniec I półrocza nauki, drugie w czerwcu danego roku szkolnego.  

1) Ocenianie klasyfikacyjne na pierwszym etapie edukacyjnym ma pełną formę opisową 

uwzględniającą poziom opanowania wiadomości i umiejętności oraz zachowania.  

2) Bieżące ocenianie na pierwszym etapie edukacyjnym wyrażone jest  literami A, B, C, D   

( z uwzględnieniem plusów i minusów), gdzie:   

A - radzisz sobie wspaniale,   

B - radzisz sobie dobrze ,   

C - radzisz sobie wystarczająco,   

D - potrzebujesz więcej czasu na opanowanie wiadomości i umiejętności.  

3) Ocenianie klasyfikacyjne na drugim etapie edukacyjnym ma formę pełnych stopni 

szkolnych:   

6 - celujący,  5 - bardzo dobry, 4 -dobry, 3- dostateczny,  2- dopuszczający, 1- niedostateczny;  

( bez plusów i minusów):  

2. Bieżące oceny zajęć edukacyjnych na drugim etapie nauczania określone w szkolnym planie 

nauczania - począwszy od klasy czwartej, ustala się według skali w stopniach:  

a) 6 celujący,  

b) 5+ bardzo dobry plus,  

c) 5 bardzo dobry,  

d) 5- bardzo dobry minus,  

e) 4+ dobry plus,  

f) 4 dobry,  

g) 4- dobry minus,  

h) 3+ dostateczny plus,  

i) 3 stopień dostateczny,  

j) 3- dostateczny minus,  

k) 2+ dopuszczający plus,  

l) 2 dopuszczający,  

m) 2- dopuszczający minus,  

n) 1 niedostateczny;  

2) dla ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych:  

a) 6 celujący,  

b) 5 bardzo dobry,  

c) 4 dobry,  

d) 3 dostateczny,  

e) 2 dopuszczający,  

f) 1 niedostateczny.  

2a. Oceny półroczne i roczne wystawiane są w pełnym brzmieniu bez określeń  



  34  

„plus”, „minus”.  

3. Ocenę  zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy czwartej, ustala się według 

następującej skali:  

1) wzorowe  

2) bardzo dobre  

3) dobre  

4) poprawne  

5) nieodpowiednie 6) naganne  

3a. Przy ustalaniu oceny półrocznej i klasyfikacyjnej  zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia  rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

4. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

a także ocena zachowania jest oceną opisową. Co miesiąc uczeń otrzymuje również ocenę 

zachowania zgodnie z kryteriami zachowania obowiązującymi w szkole:  

1) wzorową  

2) bardzo dobrą  

3) dobrą  

4) poprawną   

5) nieodpowiednią  

6) naganną  

7.Ocena klasyfikacyjna z religii/etyki jest oceną opisową jedynie za pierwsze półrocze w klasie 

pierwszej. Od początku drugiego półrocza klasy pierwszej oceny bieżące wyrażone są w 

stopniach według przyjętej przez szkołę skali w stopniach dla ocen bieżących. Oceny 

klasyfikacyjne śródroczne i roczne z religii/etyki ustala się w stopniach według skali przyjętej 

przez szkołę dla ocen śródrocznych i rocznych.  

 

 

  

 

 

 

§ 21  

Ocenianie i motywowanie uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

  

1. Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zasadzie nie różni się od 

oceniania uczniów pełnosprawnych.  

2. By oceny spełniały swe podstawowe funkcje, nie tylko informacje o aktualnej wiedzy i 

umiejętnościach ucznia, ale także właściwie motywowały go do dalszej pracy i wskazywały 

drogę do osiągnięcia sukcesu, należy brać pod uwagę przede wszystkim:   

1) wysiłek włożony w wykonanie danego zadania,  

2) zainteresowanie ucznia wiedzą z zakresu danego przedmiotu,  
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3) korzystanie z różnych źródeł wiedzy,  

4) estetykę prowadzenia zeszytów, ćwiczeń itp.,  

5) umiejętności i chęci oraz pracę w zespole,  

6) udział w lekcjach - aktywność, zainteresowanie na miarę możliwości tematyką omawianą na 

lekcji,  

7) stopniem przygotowania do zajęć/lekcji, systematyczne odrabianie prac domowych,  

8) podejmowanie działań z własnej inicjatywy w zakresie umiejętności i zdobywania 

wiadomości z danego przedmiotu na miarę swoich możliwości,  

9) wypowiedzi ustne oraz wypowiedzi pisemne i wyniki sprawdzianów pisemnych 

dostosowanych do indywidualnych możliwości uczniów.  

13. Zachowanie uczniów:  

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z 

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi;  

2) niedostosowanych społecznie;  

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym oceniamy tak samo, jak pozostałych uczniów 

w szkole, na miarę możliwości psychofizycznych ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem: a) 

funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym,  

b) respektowania zasad i norm społecznych;  

4) Oceny zachowania bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcowe, ustalone wg skali:  

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.  

  

§22  

Ogólne kryteria wymagań 

  

Dla zajęć edukacyjnych na poszczególne stopnie:  

  

Ocena  POZIOM  

  

Wymagania Osiągnięcia  

Celujący- wykraczające – obejmują treść 

programową, trudnością wyraźnie wykraczają 

ponad dany etap  

oznacza, że osiągnięcia ucznia wykraczają 

poza wymagania edukacyjne przewidziane 

dla danego etapu nauczania, są oryginalne i 

twórcze oryginalne i twórcze oraz wskazują 

na dużą samodzielność w ich uzyskaniu i 

stosowaniu  

  

Bardzo dobry- dopełniające- obejmują  

treści trudne do opanowania, złożone, 

nietypowe wyspecjalizowane  

oznacza, że uczeń opanował pełny zakres 

wiadomości i umiejętności wyznaczonych 

realizowanym przez nauczycieli programem 

nauczania; umiejętności ucznia należą do 

złożonych i wymagających samodzielności  
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Dobry- rozszerzające-obejmują treści 

nauczania umiarkowanie przystępne bardziej 

złożone i mniej typowe przydatne, ale nie 

niezbędne na danym etapie edukacji i na 

wyższych etapach   

oznacza, że opanowane wiadomości i 

umiejętności przewidziane programem nie są 

pełne dla danego etapu nauczania, ale wiele 

umiejętności ma charakter złożony i 

samodzielny  

Dostateczny-  podstawowe -obejmują treści 

nauczania najbardziej przystępne, najprostsze 

najbardziej uniwersalne, najpewniejsze 

naukowo najbardziej uniwersalne, 

najpewniejsze naukowo etapie i wyższych 

etapach kształcenia oraz w praktycznej 

działalności ucznia  

oznacza opanowanie podstawowego zakresu 

wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania dla danego etapu 

wiadomości i umiejętności z tego zakresu 

należą do przystępnych, o średnim stopniu 

złożoności i wystarczą do pomyślnego i  

wystarczą do pomyślnego  

Dopuszczający -  konieczne -obejmują 

elementy treści  podstawowych. Są to treści  

najłatwiejsze najczęściej stosowane 

najprostsze możliwie praktyczne niezbędne 

do opanowania wymagań podstawowych  

oznacza, że uczeń opanował elementarne 

wiadomości i umiejętności programowe 

przewidziane dla danego  etapu  

edukacyjnego Wiadomości i umiejętności z 

tego zakresu należą do bardzo przystępnych, 

prostych, praktycznych, niezbędnych w 

funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym  

Niedostateczny -oznacza, że uczeń nie 

opanował  

elementarnej wiedzy i umiejętności 

przewidzianych  

programem na danym etapie 

kształcenia, co uniemożliwia mu 

jego rozwój w klasie 

programowo wyższej  

  

  

 

 

 

§ 23  

Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych  

  

1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów zobowiązani są uwzględniać w ocenianiu zdolności 

poszczególnych uczniów i odnosić ocenę do danego ucznia, a nie do średniego poziomu klasy, 

dostosować wymagania do potencjalnych możliwości psychologicznych ucznia, w 

szczególności w stosunku do dzieci, u których stwierdzono:  

1) specyficzne trudności w nauce czytania i pisania;  

2) zaburzenia emocjonalne;  

3) ogólny brak zdolności, wynikających z obniżonego poziomu rozwoju umysłowego;  

4) złą sytuację rodzinną;  
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5) wady wzroku, słuchu, wymowy i inne choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym, wynikającym z programu nauczania.  

2. Nauczyciele zobowiązani są dostosować formy i częstotliwość sprawdzania osiągnięć 

szkolnych dla tych dzieci.  

3. Nauczyciele zobowiązani są uwzględniać różnorakie czynniki wpływające na jakość pracy 

uczniów i doceniać włożony wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt.  

4. Specyfika przedmiotów, takich jak: wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka,  wymaga zastosowania innych kryteriów biorących pod uwagę przede wszystkim 

wysiłek wkładany przez ucznia:  

1) w przygotowanie do zajęć lekcyjnych;  

2) inwencję twórczą i zaangażowanie w pracę; 

3) aktywny udział w lekcjach.  

5. U uczniów z ograniczeniem wykonywania niektórych wskazanych przez lekarza ćwiczeń 

fizycznych oceniany jest wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń oraz jego 

systematyczny udział w zajęciach i aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.  

6. Nauczyciele jak najczęściej stosują ocenę opisową, w której zaznaczają nawet niewielką 

poprawę, dostrzegają każde osiągnięcie, wzrost przejawów motywacji i aktywności uczniów.  

7. W ocenianiu uczniów dyslektycznych biorą przede wszystkim pod uwagę poprawność 

wypowiedzi ustnych i stronę merytoryczną prac pisemnych.  

8. Podstawą do obniżenia wymagań edukacyjnych jest pisemna opinia publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z którą pedagog szkolny ma 

obowiązek zapoznać wychowawcę i nauczycieli uczących ucznia zaraz po jej otrzymaniu.  

9. Dyrektor szkoły zobowiązany jest zorganizować tym dzieciom pomoc 

psychologicznopedagogiczną w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, a w miarę możliwości logopedycznych, socjoterapeutycznych.  

  

2. Kryteria ocen zachowania:  

1) Wobec narastającej wśród dzieci i młodzieży agresji, arogancji i skrajnych niekiedy 

przejawów prostactwa, uwzględnia się w ocenie zachowania ucznia uwzględnić nade wszystko 

to, co wchodzi w zakres pojęcia kultury osobistej. Ocena z zachowania dotyczy głównie 

osobowości ucznia, jego dobrej woli, postawy moralnej i życiowej oraz jego skuteczności w 

okazywaniu poprawy zachowania;  

3) Ogólne kryteria ocen z  zachowania:  

1) Postawy proedukacyjne – stosunek do obowiązków szkolnych:  

a) aktywność i efektywne uczestnictwo w lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych,  

b) prowadzenie obowiązujących zeszytów i ćwiczeń,  

c) odrabianie zadań domowych,  

d) rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień,  

e) praca na miarę swoich możliwości,  

f) godne reprezentowanie klasy, szkoły,  

g) frekwencja (nieobecności, spóźnienia, punktualność, samowolne opuszczanie zajęć),  
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usprawiedliwianie nieobecności ucznia przez rodziców w ciągu tygodnia od powrotu dziecka 

do szkoły,  

h) dyscyplina na lekcji (w tym poszanowanie prawa do nauki innych uczniów),  

i) samoocena i samokontrola w procesie dydaktycznym;  

2) Postawy prospołeczne – kultura osobista, zasady współżycia w zespole: 

a) stosunek do kolegów, koleżanek, nauczycieli, rodziców, pracowników 

administracji i obsługi, b) kultura słowa,  

c) pomoc koleżeńska i aktywność społeczna (w klasie, szkole i środowisku),  

d) umiejętność rozwiązywania problemów (finalizowanie spraw)  

e) poszanowanie godności innych osób,  

f) tolerancja wobec poglądów i przekonań innych osób,  

g) uczciwość, prawdomówność i lojalność,  

h) poszanowanie mienia swojego, kolegów i szkoły,  

i) zachowania asertywne i empatyczne,  

j) samokontrola i samoocena w sytuacji społecznej;  

3) Postawy prozdrowotne – zdrowie, higiena, bezpieczeństwo:  

a) dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,  

b) dbałość o zdrowie – nieuleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nałogów, 

prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, racjonalne korzystanie z mediów,  

c) dbałość o estetykę ubioru, wyglądu,  

d) dbałość o ład i estetykę otoczenia;  

4) Postawy prośrodowiskowe:  

a) dbałość o przyrodę w klasie, szkole i w otoczeniu,  

b) aktywna postawa w poznawaniu przyrody,  

c) właściwy stosunek do zwierząt.  

4. Ocena wzorowa:  

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

a) wyróżnia się szczególnie wysokim poziomem kultury osobistej wobec wszystkich 

pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach 

organizowanych przez szkołę i poza nią,  

b) wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego,  

c) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów,  

d) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, z własnej inicjatywy pomaga kolegom np. w  

nauce, uzupełnianiu zaległości,  

e) jest przykładem tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości,  

f) jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska,  

g) reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w zawodach, konkursach, projektach, akcjach,  

h) wzorowo pełni dyżury klasowe, szkolne, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu  

obowiązków,  

i) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów,  
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j) wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd:  

- przestrzega zasad higieny osobistej,  

- do szkoły nosi estetyczny, stosowny, schludny ubiór,  

- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,  

k) dba o zdrowie swoje i innych,  

l) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych,  

m) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;  

2) jest postrzegany przez społeczność szkolną i pozaszkolną jako osoba, której postępowanie 

jest godne naśladowania.  

5. Ocena bardzo dobra:  

1) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) starannie wypełnia nałożone i przyjęte obowiązki szkolne,  

b) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej,  

c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska, bardzo dobrze  

wywiązuję się z powierzonych mu zadań,  

d) systematycznie uczęszcza do szkoły, jest przygotowany do lekcji,  

e) troszczy się o mienie szkolne, społeczne, dba o porządek otoczenia,  

f) zawsze nosi strój odpowiedni dla ucznia, czysty, schludny, w stonowanych kolorach, bez 

okazałej biżuterii i innych ozdób,  

g) sumiennie pracuje na lekcjach, odrabia prace domowe,  

h) rozwija swoje pasje, zdolności i zainteresowania poprzez uczestnictwo w konkursach, kołach 

zainteresowań, organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą,  

i) jest koleżeński i życzliwy wobec otoczenia oraz aktywny społecznie na miarę swoich 

możliwości,  

j) przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych,  

k) jest przykładem tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości,  

l) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych.  

6. Ocena dobra:  

1) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :  

a) przestrzega regulaminu szkolnego,  

b) bierze udział w życiu klasy i szkoły,  

c) systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji,  

d) nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszenia  

regulaminu szkolnego uwag,  

e) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek,  

f) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe,  

g) jest koleżeński i życzliwy, szanuje nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów 

oraz  innych dorosłych,  

h) dba o swój estetyczny wygląd: - przestrzega zasad higieny osobistej,  
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- do szkoły nosi estetyczny, stosowny, schludny ubiór, - 

na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, 

i) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom,  

j) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości,  

k) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,  

l) w sposób należyty i zgodnie ze swoimi możliwościami wywiązuje się z obowiązków  

szkolnych,  

m) przestrzega zasad kultury osobistej i współżycia w zespole,  

n) jest samokrytyczny i przejawia dobrą wolę oraz gotowość do naprawiania popełnionych 

błędów.  

7. Ocena poprawna:  

1) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a) na ogół wypełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły (zdarzają mu się drobne 

uchybienia, ale pozytywnie reaguje na zastosowane oddziaływania wychowawcze i przejawia 

wolę poprawienia swojego zachowania), b) uczestniczy w życiu klasy i szkoły,  

c) systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji,  

d) nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego zachowania  

się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych,  

e) poprawnie zachowuje się wobec pracowników szkoły i kolegów,  

f) na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac,  

g) przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, unika używek i  

środków odurzających,  

h) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem,  

i) pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły,  

j) stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy pracy nad sobą).   

8. Ocena nieodpowiednia:  

1) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

a) często łamie zasady regulaminu szkolnego,  

b) lekceważy obowiązki szkolne (spóźnienia, celowo nie wykonuje poleceń nauczyciela, często 

jest nieprzygotowany do lekcji (nieprzygotowanie nie wynika z trudnej sytuacji rodzinnej), 

swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć),  

c) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły,  

d) ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu 

obowiązujących norm i zasad,  

e) nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu,  

f) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale,  

g) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów,  

h) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, pracowników szkoły, 

kolegów,   

i) używa wulgarnych słów, gestów,  
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j) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do szkoły 

niebezpieczne przedmioty, niedozwolone środki i artykuły, samowolnie opuszcza teren szkoły 

lub oddala się od grupy, na przerwach stwarza zagrożenie dla siebie i innych),  

k) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje,  

l) osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości, nie przejawia dobrej woli i nie dąży do 

poprawy,   

m) nie reaguje na oddziaływania wychowawcze.  

9. Ocena naganna:  

1) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

a) całkowicie lekceważy obowiązki szkolne (opuszcza obowiązkowe zajęcia),  

b) świadomie nosi wyzywający ubiór, okazałą biżuterię i inne niestosowne ozdoby,  

c) w sposób rażący narusza zasady dyscypliny (wagary, spóźnienia),  

d) utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie lekcji,  

e) daje zły przykład rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco,  

f) posługuje się wulgarnym słownictwem,  

g) zagraża bezpieczeństwu fizycznemu bądź psychicznemu innych osób (przemoc fizyczna lub 

psychiczna: wyłudzenia, zastraszenia, szantaż),  

h) ulega nałogom (pali papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające lub je rozprowadza)  

i) wobec nauczycieli, personelu szkoły, kolegów jest arogancki, wulgarny, agresywny  

j) podejmuje działania ocierające się bądź wykraczające poza granice prawa (prowokuje  

bójki, bierze w nich udział, dopuszcza się kradzieży).  

10.Działalność i osiągnięcia ucznia uzyskane poprzez rozwój pasji i zainteresowań poza szkołą 

( kluby sportowe, inicjatywy społeczne, akcje charytatywne, koła teatralne, kluby muzyczne i 

inne) mogą mieć wpływ na uzyskanie wyższej oceny zachowania.   

  

§ 24  

Szczegółowe wymagania programowe, formy i zasady oceniania  

  

1. Formy:  

1) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji 

powtórzeniowych, przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie na kontrolę (kontrola 

ustna);  

2) dawanie uczniom poleceń, które wykonują ustnie, bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie 

przedmiotowym, na kartach ćwiczeń;  

3) prace klasowe w postaci wypracowania, dyktanda, zadania (ocena wyrażona stopniem i 

recenzją);  

4) stosowanie nauczycielskich sprawdzianów bądź wystandaryzowanych testów osiągnięć 

szkolnych;  

5) obserwowanie zachowania i aktywności uczniów w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych;  

6) szacowanie wytworów pracy uczniów;  

7) analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych w klasie i w domu;  

8) konkursy szkolne, międzyszkolne, rejonowe , wojewódzkie.  
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2. Częstotliwość:  

1) w ciągu jednego półrocza w klasie mogą odbyć się po dwie/trzy prace klasowe ( o obszernym 

zakresie materiału bądź  badające szeroki zakres umiejętności, trwające do 2 godzin lekcyjnych) 

z każdego przedmiotu, jedynie z matematyki cztery;  

2) zapowiedziane sprawdziany nie dłuższe niż 45 minut ( nie więcej niż trzy w tygodniu);  

3) kartkówki - krótkie formy pisemne, obejmujące materiał z 1-2 ostatnich lekcji  

 ( możliwe na każdej lekcji przedmiotu);  

4) w ciągu tygodnia uczeń może pisać jedną pracę klasową i dwa sprawdziany   

5) w przypadku odwołania pracy klasowej lub sprawdzianu na prośbę uczniów bądź z przyczyn 

organizacyjnych szkoły, w jednym tygodniu może odbyć się więcej form sprawdzania wiedzy 

i umiejętności niż w pkt.2)  

3. Obowiązujące zasady:  

1) na oceny z przedmiotu nie mogą mieć wpływu cechy osobowości ucznia i jego zachowanie;  

2) nauczyciele przestrzegają ustalonej ilości prac klasowych i sprawdzianów w tygodniu i nie 

zwiększają jej pod żadnym pozorem, nawet przed końcem półrocza;  

3) termin zaplanowanej pracy klasowej nauczyciele wpisują z wyprzedzeniem w dzienniku 

lekcyjnym; przy planowaniu w tym samym terminie kilku prac klasowych, pierwszeństwo mają 

nauczyciele uczący jedną lub dwie godziny przedmiotu w tygodniu;  

4) nauczyciele powiadamiają uczniów o celu, dacie, zakresie programowym i formie 

planowanej ewaluacji osiągnięć oraz o normach wymagań, jakie powinni spełniać;  

5) nie wykraczają w sprawdzaniu poza wiadomości i umiejętności, które uczniowie mieli 

okazję opanować w szkole lub poza nią;  

6) prace klasowe, zapowiedziane uczniom co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, są 

obowiązkowe i ocena z nich ma największe znaczenie dla oceny półrocznej;  

7) prace klasowe muszą być sprawdzone przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni;  

8) omówienie i poprawa pracy klasowej może zająć część lekcji lub całą w przypadku języka 

polskiego i matematyki;  

9) po omówieniu i poprawie prac klasowych uczniowie otrzymują je, celem przedstawienia 

rodzicom;  

10) uczniowie zwracają nauczycielowi podpisane przez rodziców prace klasowe w ciągu 

tygodnia;  

11) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić (ustnie lub pisemnie);  

12) nauczyciel przechowuje prace klasowe do końca roku szkolnego; w czerwcu oddaje 

prace uczniom;  

13) jeżeli z powodu nieobecności uczeń nie może napisać pracy klasowej, to powinien to 

uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły;  

14) powtórne pisanie pracy klasowej jest obowiązkowe w przypadku otrzymania przez 

ucznia oceny niedostatecznej z pierwszej pracy;  

15) nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, odpowiedź, czy inną 

formę sprawdzania wiedzy i umiejętności;  
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16) każdej ocenie powinien towarzyszyć komentarz nauczyciela, motywujący ucznia do 

dalszej pracy;  

17) przy pracy grupowej wszyscy członkowie zespołu powinni otrzymać taką samą ocenę; 

18) ważnym czynnikiem oceniania jest systematyczność wystawiania ocen w ciągu całego 

półrocza i zgodnie z wyznaczonym terminem wystawiania ocen klasyfikacyjnych;  

19) podstawę oceny klasyfikacyjnej stanowią co najmniej trzy oceny bieżące przy jednej 

godzinie zajęć edukacyjnych w tygodniu, sześć ocen bieżących od dwóch godzin nauczania 

zajęć w tygodniu;  

20) przy ustalaniu oceny, nauczyciel sprawdza spełnienie przez ucznia wymagań na stopień 

odpowiadający tej ocenie, jak również wymagań z niższych poziomów;  

21) w sytuacjach nietypowych, gdy uczeń spełnia wyższe wymagania, a nie spełnia 

niższych, nauczyciel indywidualnie rozważa poziom poszczególnych osiągnięć ucznia i 

obiektywizuje ocenę;  

22) uczeń, który otrzymał za pierwsze półrocze ocenę niedostateczną z przedmiotu, 

zobowiązany jest w trybie wyznaczonym przez nauczyciela do zaliczenia treści programowych;  

23) oceny ustalone za drugie półrocze roku szkolnego są ocenami rocznymi, 

uwzględniającymi wiedzę, umiejętności, postawy ucznia z pierwszego półrocza; zasada ta nie 

dotyczy oceny zachowania;  

24) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w 

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

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;  

25) uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyłączeniem 

wyjątkowych przypadków, w których rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia;  

26) o promowaniu ucznia klasy I  i  II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego może postanowić rada pedagogiczna na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i 

po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu 

zgody rodziców (opiekunów prawnych) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej.  

  

§ 25  

 

Tryb ustalania oceny zachowania  

  

1. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca klasy uwzględnia opinie: członków Rady  

Pedagogicznej, pracowników szkoły, rodziców, uczniów, poradni psychologiczno- 

pedagogicznej.  

2. Do ustalenia oceny zachowania ucznia wychowawca powinien wykorzystywać:  

samoocenę ucznia, rozmowy z nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami szkoły, 

rodzicami, osobami ze środowiska lokalnego, opinie rodziców wyrażone podczas spotkań, 

opinie pisemne nauczycieli, uczniów, poradni, lekcje wychowawcze, rady pedagogiczne.  
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3. Przy wystawianiu oceny z zachowania, wychowawca powinien się upewnić, czy zostały 

podjęte dostateczne środki zaradcze w celu wyjaśnienia uczniowi wszelkich nieprawidłowości 

w jego zachowaniu oraz czy uczeń miał szansę naprawić swoje błędy.  

  

§ 26  

Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych  

  

1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów zobowiązani są uwzględniać w ocenianiu zdolności 

poszczególnych uczniów i odnosić ocenę do danego ucznia, a nie do średniego poziomu klasy; 

dostosować wymagania do potencjalnych możliwości psychologicznych ucznia, w 

szczególności w stosunku do dzieci, u których stwierdzono:  

6) specyficzne trudności w nauce czytania i pisania;  

7) zaburzenia emocjonalne;  

8) ogólny brak zdolności, wynikających z obniżonego poziomu rozwoju umysłowego;  

9) złą sytuację rodzinną;  

10) wady wzroku, słuchu, wymowy i inne przyczyny uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym, wynikającym z programu nauczania.  

2. Nauczyciele zobowiązani są dostosować formy i częstotliwość sprawdzania osiągnięć 

szkolnych dla tych dzieci.  

3. Nauczyciele zobowiązani są uwzględniać różnorakie czynniki wpływające na jakość pracy 

uczniów i doceniać włożony wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt.  

4. Specyfika przedmiotów, takich jak: wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka/ wymaga zastosowania innych kryteriów biorących pod uwagę przede wszystkim 

wysiłek wkładany przez ucznia:  

4) w przygotowanie do zajęć lekcyjnych;  

5) inwencję twórczą i zaangażowanie w pracę; 

6) aktywny udział w lekcjach.  

5. U uczniów z ograniczeniem wykonywania niektórych wskazanych przez lekarza ćwiczeń 

fizycznych oceniany jest wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń oraz jego 

systematyczny udział w zajęciach i aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.  

6. Nauczyciele jak najczęściej stosują ocenę opisową, w której zaznaczają nawet niewielką 

poprawę, dostrzegają każde osiągnięcie, wzrost przejawów motywacji i aktywności uczniów.  

7. W ocenianiu uczniów dyslektycznych biorą przede wszystkim pod uwagę poprawność 

wypowiedzi ustnych i stronę merytoryczną prac pisemnych.  

8. Podstawą do obniżenia wymagań edukacyjnych jest pisemna opinia publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z którą pedagog szkolny ma 

obowiązek zapoznać wychowawcę i nauczycieli uczących ucznia zaraz po jej otrzymaniu.  

9. Dyrektor szkoły zobowiązany jest zorganizować tym dzieciom pomoc 

psychologicznopedagogiczną w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, a w miarę możliwości logopedycznych, socjoterapeutycznych.  
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§ 27  

Sposoby dokumentowania oceniania  

  

1. Wychowawcy klas I we wrześniu dokonują obserwacji dziecka i wypełniają „Kartę wstępnej 

obserwacji dziecka”.  

2. Wychowawcy klas I-III na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego 

sporządzają ocenę opisową osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia i wpisują ją do arkusza 

ocen.  

3. Nauczyciele religii/etyki w klasie I za pierwsze półrocze sporządzają ocenę opisową do 

arkusza ocen ucznia, od II półrocza oceny wyrażone w stopniach rejestrują w dzienniku 

lekcyjnym i arkuszu ocen.  

4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców   

( prawnych opiekunów) ucznia.  

5. Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych w klasach I-VI rejestrują wszystkie oceny w 

dzienniku lekcyjnym.  

6. Oceny prac klasowych muszą być wpisane do dziennika lekcyjnego odznaczającym się 

kolorem.  

7. Oceny klasyfikacyjne wpisuje się cyfrowo zgodnie z obowiązującą skalą ( bez plusów i 

minusów) w dzienniku elektronicznym oraz w pełnym brzmieniu w  arkuszu ocen (bez plusów 

i minusów).  

8. W arkuszu ocen ucznia wychowawca wpisuje informację o egzaminach klasyfikacyjnych, 

poprawkowych i sprawdzających.  

9. Warunkową promocję ucznia wychowawca odnotowuje w jego arkuszu ocen i na 

świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę „Uchwałą Rady Pedagogicznej z 

dnia....promowany warunkowo do klasy...”.  

  

  

§ 28  

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej 

 z zajęć edukacyjnych  i  zachowania 

  

1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z 

obowiązkowych i z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie  

zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej 

sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania 

informacji.  

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna 

prawnego, ustala termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem 

realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia 

może uczestniczyć wychowawca i rodzic/opiekun prawny ucznia.  

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych.  
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4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla 

każdych zajęć edukacyjnych), który zawiera:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające;  

2) termin tych czynności;  

3) zadania sprawdzające;  

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;  

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.  

5. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych 

podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń.  

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną, która nie może być 

niższa niż ocena przewidywana.  

8. Poprawa, w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna 

mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć 

formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.  

9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny zachowania wychowawca 

wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie 

ustalają ocenę z zachowania. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego 

rodziców, dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych 

ucznia.  

10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, 

opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen  

zachowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub 

jego rodziców/opiekunów prawnych.  

11. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów 

samorządu klasowego (co najmniej 3 przedstawicieli), w celu dodatkowej analizy 

proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny z zachowania. Dyrektor szkoły jest 

przewodniczącym tego zespołu.  

12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 

przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną 

ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej 

w ww. zespole.  

13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, 

który zawiera:  

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;  
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2) termin spotkania zespołu;  

3) ostateczną ocenę z zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;  

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.  

14.Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.  

15. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę 

potwierdzoną przez ucznia podpisem.  

16.Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic/opiekun 

prawny ucznia.  

17. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i z zachowania musi nastąpić najpóźniej na 

jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.  

  

§29  

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych  

  

1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor szkoły zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 

wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o 

wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę.  

3. Dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały, ma obowiązek powołać komisję, 

która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub z zachowania.  

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, względnie ustalenie nowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, powinno odbyć się:  

1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów 

kończących szkołę podstawową;  

2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa 

promocyjne.  

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

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

6. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami/opiekunami prawnymi i 

uczniem.  

Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  
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7. W skład komisji, wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) nauczyciel  z   danej   lub   innej   szkoły   tego   samego   typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,  

b) wychowawca oddziału,  

c) wskazany   przez    dyrektora   szkoły   nauczyciel    prowadzący    zajęcia edukacyjne w 

danym oddziale,  

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

e) przedstawiciel rady rodziców,  

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,  

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor 

szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły.  

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

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

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu,  

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,  

d) imię i nazwisko ucznia,  

e) zadania sprawdzające,  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.   

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) skład komisji,  

b) termin zebrania komisji,  

c) imię i nazwisko ucznia,  

d) wynik głosowania,  

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

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

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.  

  

§ 30  

Egzamin klasyfikacyjny  

  

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie 

otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej.  

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasy ostatniej programowo 

wyższe od oceny niedostatecznej.  

3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych 

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia, odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

4. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o 

zagrożeniu nieklasyfikowaniem.  

5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

6. Na wniosek ucznia (rodzica/opiekuna prawnego) nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności  może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady 

Pedagogicznej.  

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

- realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;  

- spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć 

technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.  

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

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie 

pisemnej i ustnej komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

12. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.  

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub nieusprawiedliwionej nieobecności, lub realizowania 

indywidualnego toku nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji,  
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2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

14.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład 

której wchodzą:  

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji,  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin.  

15. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice/opiekunowie prawni ucznia.  

16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny/ obowiązek 

nauki poza szkołą, oraz z jego rodzicami/opiekunami prawnymi, liczbę zajęć edukacyjnych, z 

której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.  

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji,  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,  

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,  

4) imię i nazwisko ucznia,  

5) zadania egzaminacyjne,  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

18. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".  

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).  

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego.  

  

§ 31  

Egzamin poprawkowy  

  

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego 

rodziców/opiekunów prawnych.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  



  51  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w 

innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

1) skład komisji,  

2) termin egzaminu poprawkowego,  

3) nazwę zajęć edukacyjnych,  

4) imię i nazwisko ucznia,  

5) zadania egzaminacyjne,  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później jednak, niż do końca września.  

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.  

10. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości ucznia, może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te 

zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.  

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.  

  

§ 32  

Promowanie  

  

1. Uczeń oddziału klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy 

programowo wyższej.  

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne 
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postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I-III. Decyzja rady 

pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym 

lub jego stanem zdrowia.  

3. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć 

ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 

programie nauczania dwóch klas.  

4. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej.  

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.  

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, otrzymuje promocję 

do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religii lub/i etyki, do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

9. Ocena z religii lub/i etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania.  

10. Ocena z religii / etyki  nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.  

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —— 

———), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.  

12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 

ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli 

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

całkowitej w górę.  

13. Uczeń kończy szkołę jeżeli, w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne.  

14. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć albo z zajęć języka mniejszości 

narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.  

15. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do 

klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 
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r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej i  w 

roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, nie podlega ono 

klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje 

świadectwa szkolnego promocyjnego.  

16. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie 

I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., 

mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.  

17. Dziecko, o którym mowa w ust. 17, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie 

I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i 

promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego 

promocyjnego.   

18. Dziecko, o którym mowa w ust. 17, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuowania 

nauki w klasie I szkoły podstawowej, może korzystać z wychowania przedszkolnego w 

wybranym przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkolu, oddziale przedszkolnym w 

szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor przedszkola 

lub szkoły podstawowej wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego.  

  

 § 33  

Postanowienia końcowe  

  

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Szkoła posiada własny sztandar nadany 28 października 2010roku.  

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

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

przepisy.  

5. Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez specjalną komisje powołaną uchwałą Rady 

Pedagogicznej. Każda zmiana musi być zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną.  

6. Po nowelizacjach statutu dyrektor szkoły zobowiązany jest do opublikowania jego 

ujednoliconego tekstu w drodze własnego obwieszczenia. Niniejszy Statut obowiązuje od 1 

września 2016 roku na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/08-2016/2017  z dnia 31.08. 

2016r.   

  


