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Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 

583, 1116, 1700 i 1730 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2021 poz. 1082; 2022 r. poz. 655, 1079, 

1116, 1383, 1700 i 1730 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 283) 

ROZDZIAŁ 1: 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

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

1. szkole-należy przez to rozumieć Społeczną Szkołę Podstawową Społecznego 

Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej; 

2. statucie-należy przez to rozumieć Statut szkoły; 

3. Nauczycielach-rozumie się przez to Nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkole; 

4. Wychowawcach-rozumie się przez to Nauczycieli, którym powierzono obowiązki 

Wychowawcy oddziału lub Wychowawcy świetlicy; 

5. Dyrektorze-rozumie się przez to Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej 

Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej; 

6. Radzie Pedagogicznej-rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły; 

7. Uczniach-rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny 

w szkole; 

8. Rodzicach-należy przez to rozumieć Rodziców/Prawnych opiekunów dziecka 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9. Samorządzie Uczniowskim-należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski 

szkoły; 

10. oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny,                              

w którym Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

uczą się i wychowują razem z pozostałymi Uczniami, zorganizowany zgodnie                        

z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2; 
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11. organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Społeczne 

Towarzystwo Szkolne w Dąbrowie Górniczej; 

12. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą - należy                              

przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. 

ROZDZIAŁ 2 

Nazwa i typ szkoły 

§ 2. 

1. Szkoła nosi nazwę Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa 

Szkolnego w Dąbrowie Górniczej. 

2. Siedziba szkoły znajduje się w Dąbrowie Górniczej, ulica Wirgiliusza Grynia 19. 

3. Szkoła jest szkołą niepubliczną, spełniającą standardy szkoły publicznej. 

4. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają 

odrębne przepisy.  

5. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 8 lat. 

6. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. 

7. Szkoła działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego,   

Statutu szkoły oraz innych dokumentów szkolnych.  

§ 3. 

1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

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

dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne przepisy.  

§ 4. 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Szkolne w Dąbrowie 

Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej; 41-310 Dąbrowa Górnicza,                      

ul. Wirgiliusza Grynia19. 

2. Organ prowadzący szkołę poprzez Zarząd: 

1. nadaje szkole Statut lub uchyla niektóre jego przepisy przepisami o innej treści 

albo brzmieniu bądź dodaje do niego nowe przepisy; 
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2. powołuje i odwołuje Dyrektora szkoły; 

3. nadzoruje zarządzanie majątkiem szkoły; 

4. nadzoruje Dyrektora szkoły w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników 

szkoły; 

5. nadzoruje rozstrzyganie ewentualnych sporów między Radą Pedagogiczną 

a Dyrektorem i ma głos decydujący. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie 

Górniczej mają moc obowiązującą wszystkie organy szkoły. 

ROZDZIAŁ 3: 

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania 

§ 5. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej                    

w przepisach prawa oświatowego, koncentrując się na prowadzeniu działalności 

dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczo - profilaktycznej. 

2. Szkoła w realizacji zadań respektuje zasady nauk pedagogicznych, w tym 

pedagogiki Marii Montessori, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające                   

z Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku.  

3. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez rzetelną realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, Szkolnego Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego z wykorzystaniem w procesie nauczania nowoczesnych metod                   

i form pracy lekcyjnej. 

4. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro Uczniów, rozumiane jako stworzenie                     

im optymalnych możliwości wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie                      

do twórczego udziału w życiu społecznym, w warunkach poszanowania godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb, zainteresowań, możliwości psychofizycznych.   

5. Celami szkoły są: 

1.    kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki, rozwijanie i popularyzowanie 

wiedzy oraz kształcenie umiejętności koniecznych do zdobywania wiedzy                       

w kolejnych etapach edukacyjnych; 
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2. rozwijanie umiejętności społecznych Uczniów, poprzez zdobywanie 

prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie 

rówieśniczej i społeczności szkolnej oraz wszechstronne kształtowanie 

osobowości; 

3. kształcenie samodzielności intelektualnej, umożliwiającej dokonywanie 

wyborów edukacyjnych, odpowiednich do uzdolnień i osiągnięć; 

4. wprowadzanie w świat kultury i sztuki, kształtowanie właściwego stosunku  

do dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej; 

5.  promowanie zdrowego i wolnego od nałogów tryb życia, kształtowanie 

właściwego stosunku do własnego zdrowia i zagrożeń cywilizacyjnych. 

6.  Szkoła wspiera rodzinę w jej wychowawczej i profilaktycznej funkcji. 

7.  W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii                  

i organizacji politycznych. 

§ 6. 

1.  Szkoła wykonuje swoje zadania w zakresie działalności dydaktycznej poprzez: 

1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla klas szkoły podstawowej z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których została ustalona podstawa programowa, 

zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa,                   

lecz program nauczania tych zajęć został włączony do Szkolnego Zestawu 

Programów Nauczania, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, warsztaty rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów, 

konkursy wewnątrzszkolne, międzyszkolne, regionalne, o zasięgu 

ogólnopolskim  lub narodowym; 

2. zajęcia dodatkowe, organizowane na wniosek Rodziców: religia/etyka, 

wychowanie do życia  w rodzinie; 

3. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla Uczniów klasy VII i VIII; 

4. zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne, inne o charakterze terapeutycznym                 

dla Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia w ramach    

pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5. wycieczki/wyjścia; 
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6. zapewnienie dostępu do biblioteki szkolnej i pracowni komputerowej; 

7. zapewnienie, pod kierunkiem Nauczyciela, dostępu do Internetu; 

8. konsultacje dla Uczniów i Rodziców. 

2.  Zadania dydaktyczne szkoły mogą być realizowane przy współdziałaniu                              

z ośrodkami, instytucjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, również z udziałem wolontariuszy. 

§ 7. 

1. W zakresie działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoła realizuje zadania 

przyjęte w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym na dany rok 

szkolny, uchwalonym przez Radę Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii Rodziców 

oraz Uczniów. 

2. Wychowawcy poszczególnych oddziałów opracowują tematykę i harmonogramy 

zajęć, na których realizują zawarte zadania wychowawcze. 

5. Rodzice i Nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania, profilaktyki             

i kształcenia dzieci. 

§ 8. 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku Uczniów i ich potrzeb,                        

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 

2. Szkoła zapewnia opiekę nad Uczniami podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 

dodatkowych, świetlicowych, przerw śródlekcyjnych. 

3. Opiekę nad Uczniami w czasie zajęć organizowanych poza szkołą, na wycieczkach, 

w czasie wyjść, w czasie zajęć rekreacyjnych szkoła organizuje zgodnie                       

z odrębnymi przepisami. 

4. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze                          

poprzez zainstalowanie oprogramowania, zabezpieczającego dostęp Uczniom                

do treści zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu i moralnemu.  

5. Nauczyciel ma obowiązek poinformować Dyrektora o wszelkich zagrożeniach 

zdrowia i życia Ucznia. 
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ROZDZIAŁ 4: 

Organy szkoły 

§ 9. 

1.  Organami szkoły są: 

1. Dyrektor szkoły; 

2. Rada Pedagogiczna; 

3. Samorząd Uczniowski. 

2. W celu wymiany informacji i współdziałania działające w szkole organy wzajemnie 

się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności. 

3. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia 

dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania 

demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.  

4. W przypadku nierespektowania ustawowych i statutowych uprawnień organu 

szkoły, jego kierownictwo może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan 

rzeczy do Dyrektora lub kierownictwa pozostałych organów oraz ma prawo 

oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi w terminie 14 dni od daty zażalenia. 

5. W przypadku konfliktu między organami szkoły kierownictwo każdego organu        

ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego,                   

lub nadzorującego, zgodnie z podziałem kompetencji tych organów. 

6. Ustalenia i decyzje organu prowadzącego szkołę lub organu nadzorującego, 

podjęte w sprawach spornych między organami szkoły, są dla nich obowiązujące 

i ostateczne. 

7.  W celu rozwiązania konfliktów w szkole prowadzi się mediacje na terenie szkoły,       

aż do rozwiązania konfliktu. 

8. Mediatorem może być: 

1. Wychowawca oddziałku w sporach między: Uczniami; Uczniem i Nauczycielem 

przedmiotu; Rodzicem i Nauczycielem przedmiotu; 

2. Psycholog szkolny lub Pedagog w sporach między: Uczniami; Uczniem 

i Nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja Wychowawcy nie doprowadzi              

do rozwiązania konfliktu; Uczniem i Wychowawcą; 
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3. Dyrektor lub z jego upoważnienia Wicedyrektor w konfliktach między: 

Uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania 

konfliktu; Uczniem i Nauczycielem lub Wychowawcą; Nauczycielami; 

Nauczycielem a innym Pracownikiem szkoły. 

9.  Sprawy sporne między Dyrektorem a Pracownikiem szkoły rozpatrywane                     

są przez: 

1. Radę Pedagogiczną na posiedzeniu prowadzonym przez Wicedyrektora szkoły; 

2. lub kierowane są do rozpatrzenia przez organ prowadzący szkołę,                       

jeżeli na terenie szkoły nie uda się rozwiązać konfliktu. 

Dyrektor szkoły 

§ 10 

1.  Stanowisko Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa 

Szkolnego powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę. 

2. Podstawowym zadaniem Dyrektora jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania 

szkoły. 

3. Dyrektor prowadzi politykę kadrową, jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy 

dla osób zatrudnionych w szkole – Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych. 

Zatrudnia Nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych 

przepisach.  

4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1. zarządzanie pracą pedagogiczną: 

a. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą 

szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

b. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, realizowanie uchwał podjętych                

w ramach jej kompetencji stanowiących; 

c. nadzorowanie prac dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

wykonywanych przez Nauczycieli; 

d. dokonywanie oceny pracy Nauczycieli; 

e. opracowywanie na każdy rok szkolny Rocznego Planu Pracy Szkoły; 

f. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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2. kierowanie pracą Nauczycieli i Specjalistów, tworzących Indywidualne 

Programy Edukacyjno – Terapeutyczne: 

a. powoływanie Zespołów do Spraw Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych                

dla Uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b. organizowanie spotkań Zespołów i uczestniczenie w nich w ramach potrzeb; 

c. nadzorowanie prowadzonej dokumentacji kształcenia specjalnego; 

d. konsultacje dla Nauczycieli, Specjalistów i Rodziców w ramach potrzeb; 

e. opiniowanie opracowywanych informacji przez Nauczycieli i Specjalistów           

na potrzeby diagnoz i konsultacji zewnętrznych; 

f. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną na rzecz Uczniów              

z niepełnosprawnościami; 

3. sprawowanie opieki nad Uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego, poprzez działania prozdrowotne oraz współpracę 

z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną; 

4. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczniom 

i Nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

5. stwarzanie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych szkoły, a także do realizacji zobowiązań, 

wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka. 

5.  Powierza stanowisko Wicedyrektora szkoły i odwołuje z niego, po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego, określa kompetencje i obowiązki. 

6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Samorządem Uczniowskim i instytucjami oraz organizacjami wspierającymi 

działalność szkoły. 

7. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

§ 11 

W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go Wicedyrektor. W przypadku  

nieobecności Wicedyrektora inny Nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ 

prowadzący. 
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Wicedyrektor szkoły 

§ 12 

1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego tworzy stanowisko Wicedyrektora. 

2. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska, 

o którym mowa w ust.1, są możliwości finansowe. 

3. Zakres kompetencji Wicedyrektora: 

1. zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2. przygotowuje projekty następujących dokumentów: tygodniowy rozkład zajęć 

szkolnych, plan dyżurów śródlekcyjnych Nauczycieli i dyżurów w szkolnej 

świetlicy; 

3. nadzoruje pracę pedagogiczno – wychowawczo – opiekuńczą prowadzoną            

przez Nauczycieli; 

4. przygotowuje projekty ocen Nauczycieli, nad którymi sprawuje nadzór; 

5. wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych 

Nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje; 

6. wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora szkoły. 

Rada Pedagogiczna 

§ 13 
 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym, 

uprawnionym do działań w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych 

szkoły, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą i obowiązkowo biorą udział w jej posiedzeniach 

wszyscy Pracownicy pedagogiczni szkoły, bez względu na wymiar czasu pracy. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu tych 

zebrań mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni w imieniu Rady                   

przez Przewodniczącego goście. 

4. Nauczyciele oraz zaproszone do udziału w zebraniu Rady osoby, są zobowiązani     

do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,                 

które mogą naruszać dobro osobiste Uczniów lub ich Rodziców, Nauczycieli                    

i innych Pracowników szkoły. 

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 
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6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje w trybie stacjonarnym lub on–line              

jej Przewodniczący: 

1. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

2. na wniosek organu prowadzącego szkołę; 

3. z własnej inicjatywy; 

4. na wniosek 1/3 Rady Pedagogicznej. 

7. Rada Pedagogiczna ustala i nowelizuje regulamin swojej działalności, nie może 

być on sprzeczny ze Statutem szkoły, posiedzenia są protokołowane. 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy jej członków w sposób jawny lub tajny, a fakt 

podjęcia ich oraz potwierdzenia spełnienia wymogów dla ich ważności 

odnotowany jest w protokole posiedzeń Rady. Uchwały mogą być podejmowane 

w trybie obiegowym. 

9. Rada Pedagogiczna:  

1. uchwala Roczny Plan Pracy Szkoły, w tym Szkolny Program Wychowawczo – 

Profilaktyczny, Szkolny Program Doradztwa Zawodowego; 

2. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji Uczniów; 

3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy Uczniów; 

5. opiniuje organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

propozycję Dyrektora dotyczącego przydziału Nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

10. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii   

       w innej sprawie. 

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

o odwołanie Nauczyciela z funkcji Dyrektora lub z innej funkcji kierowniczej                   

w szkole. Organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie 

wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągi 14 dni                

od otrzymania wniosku. 
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Samorząd Uczniowski 

§ 14 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy Uczniowie szkoły. Reprezentantem jest 

Przewodniczący.  

2. Samorząd Uczniowski ma na celu: 

1. umożliwienie Uczniom wyrażania opinii we wszystkich sprawach szkoły,               

a w szczególności opinii dotyczących realizacji podstawowych praw Uczniów; 

2. aktywny udział w życiu szkoły oraz uczestnictwo w życiu społecznym; 

3. mobilizowanie i motywowanie Uczniów do rzetelnej nauki, właściwego 

zachowania się, przestrzegania zasad współżycia w szkole i obowiązujących 

regulaminów, dbania o dobre imię szkoły poprzez reprezentowanie jej               

na zewnątrz, udział w konkursach, imprezach kulturalnych; 

4. zapobieganie konfliktom między Uczniami i Nauczycielami, a w przypadku 

pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez Opiekuna Samorządu 

Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski może: 

1. udzielać poręczeń za Uczniów w celu wstrzymania orzeczonej kary                     

lub jej zmiany; 

2. brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w części dotyczącej spraw 

wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, 

uchwalony przez ogół Uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym, 

który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

5. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru Nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna. 

6. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu. 
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ROZDZIAŁ 5: 

Organizacja szkoły 

§ 15 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednego oddziału 

jest etap edukacyjny. 

2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw  

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

3.  Rok szkolny składa się z dwóch okresów. 

4.  W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 

5.  Obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla Uczniów rozpoczynają się         

od poniedziałku do piątku o 8.00. Dopuszcza się prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i specjalistycznych od godziny 7.15., zajęć rewalidacyjnych                

oraz opiekuńczo - wychowawczych od 7.00. 

6. Zajęcia dydaktyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 

specjalistyczne, usprawniające ruchowo trwają 45 minut. Zajęcia rewalidacyjne  

trwają 60 minut.  

7. Organizację stałych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa tygodniowy  

rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy.  

8. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym szkołę, ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć typu: zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, 

wychowanie fizyczne, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo –lekcyjnym: w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, 

a także w formie wyjść i wycieczek wyjazdowych. 

9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor lub Wicedyrektor może zezwolić                      

na organizację zajęć poza terenem szkoły. 

10. Na terenie szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe. Zasady 

udziału w tych zajęciach określają odrębne umowy.   
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11. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły 

odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna.  

12. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się 

przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem 

wybranym ze Szkolnego Zestawu Programów Nauczania dla danego oddziału.  

§ 16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, w którym liczba Uczniów 

nie może być większa niż 16. 

2. Kształcenie w szkole odbywa się w oddziałach klasowych o niewielkiej liczebności 

uczniów. Dyrektor szkoły ustala na dany rok szkolny maksymalny limit Uczniów           

w oddziale klasowym, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne Uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego                 

oraz mając na uwadze zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego i Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych. 

3. Za zgodą organu prowadzącego, na wniosek Dyrektora szkoły, są tworzone  

oddziały integracyjne. Oddział integracyjny liczy przynajmniej 1 Ucznia                        

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

4. Szkoła umożliwia Uczniom, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, korzystanie z formy kształcenia specjalnego w oddziale 

integracyjnym,  według opracowanego przez zespół Nauczycieli i Specjalistów 

Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, określającego całość 

oddziaływań w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki. 

5. W oddziałach integracyjnych, do współorganizowania procesu kształcenia, 

zatrudnia się dodatkowo Nauczycieli współorganizujących proces kształcenia,              

ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. 

6. W oddziałach integracyjnych organizowane są dla Uczniów różnego rodzaju formy 

pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

7. Oddziałem w szkole opiekuje się Nauczyciel Wychowawca. 
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§ 17 

1. Oddział może dzielić się na grupy na zajęciach języka obcego, wychowania 

fizycznego oraz zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń.  

2. Zajęcia z języków obcych mogą być prowadzone w grupach, z uwzględnieniem 

stopnia zaawansowania umiejętności językowych. 

3. Zasady podziału oddziałów na grupy na zajęciach języka obcego dokonuje 

Nauczyciel oceniając stopień zaawansowania Ucznia. 

4. Ze względu na stopień zaawansowania języka, możliwe jest tworzenie grup 

międzyoddziałowych. 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w formie klasowo-lekcyjnej                  

lub w grupach międzyoddziałowych; mogą odbywać się w formie innych zajęć 

aktywności fizycznej.  

§ 18 

1. Opiekę nad Uczniami przebywającymi w szkole sprawują podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, dodatkowych Nauczyciele prowadzący te zajęcia, podczas przerw 

Nauczyciele pełniący dyżury, podczas zajęć świetlicowych Nauczyciele, pełniący 

dyżury w szkolnej świetlicy, na 60 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji 

w szkole i od przerwy po ostatniej godzinie lekcyjnej dla danego oddziału. 

2. Opuszczanie miejsca pracy przez Nauczyciela jest możliwe pod warunkiem,                   

że zgodę wyrazi Dyrektor lub Wicedyrektor, a opiekę nad oddziałem przejmie              

w tym czasie inny Nauczyciel. 

3. Opiekę nad grupą Uczniów, ujętą w planie organizacji szkoły, sprawuje 

przynajmniej jeden Nauczyciel. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

dopuszczalne jest łączenie grup Uczniów i przekazanie jednemu Nauczycielowi 

opieki nad taką grupą. 

4. Nauczyciel nie może wyprosić Ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 

odpowiedniej opieki. 

5. Opiekę nad Uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie 

wycieczek/wyjść organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni Nauczyciele                  

oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe.  
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6. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają  

odrębne przepisy. 

§ 19 

1. Ucznia może zwolnić z lekcji: Dyrektor szkoły, Wicedyrektor, Wychowawca      

oddziału lub Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach także Nauczyciel prowadzący dane zajęcia,                           

na pisemną prośbę Rodziców, w której podano przyczynę zwolnienia oraz dzień              

i godzinę wyjścia ze szkoły. 

2. Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych, na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego lub oświadczenia Rodziców, nie mogą uczestniczyć w lekcjach 

wychowania fizycznego, przebywają w czasie tych zajęć pod opieką innego 

Nauczyciela (w ramach potrzeb) lub są zwolnieni na pisemny wniosek Rodziców, 

gdy zajęcia te są pierwszą lub ostatnią lekcją dla danego oddziału. Uczniom tym                  

w dzienniku lekcyjnym odnotowuje się nieobecność usprawiedliwioną. 

3. Uczniowie zwolnieni decyzją Dyrektora z zajęć drugiego języka nowożytnego 

przebywają w czasie tych zajęć pod opieką innego Nauczyciela lub są zwolnieni            

na pisemny wniosek Rodziców, gdy zajęcia te są pierwszą lub ostatnią lekcją              

dla danego oddziału. Uczniów tych nie ujmuje się w dzienniku lekcyjnym jako 

uczestniczących w zajęciach. 

4. Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii/etyki lub wychowania do życia 

w rodzinie przebywają w czasie tych zajęć pod opieką innego Nauczyciela lub są 

zwolnieni na pisemny wniosek Rodziców, gdy zajęcia te są pierwszą lub ostatnią 

lekcją dla danego oddziału. Uczniów tych nie ujmuje się w dzienniku lekcyjnym 

jako uczestniczących w zajęciach. 

§ 20 

Na zasadach określonych w prawie oświatowym, Dyrektor może zezwolić Uczniowi 

na indywidualny program lub indywidualny tok nauki, na wniosek Rodziców,                    

na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub na indywidualne 

nauczanie, z uwzględnieniem orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
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§ 21 

Szkoła nieodpłatnie wypożycza Uczniom podręczniki, materiały edukacyjne                        

i ćwiczeniowe, mające formę papierową, przeznaczone do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

Zespoły nauczycielskie 

§ 22 

1. W szkole działają zespoły nauczycielskie, problemowo-zadaniowe, powoływane   

na każdy rok szkolny, zgodnie z zapisami w Rocznym Planie Pracy Szkoły.  

2. Zespoły zostają powołane przez Dyrektora szkoły. 

3. Pracą Zespołów kierują powołani przez Dyrektora szkoły Przewodniczący,             

którzy ustalają harmonogram spotkań i przydzielają zadania jego członkom.  

4. Plany działania wszystkich Zespołów są opracowane do końca września, 

a dokumenty przekazane Dyrektorowi szkoły. 

Biblioteka 

§ 23 

 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań Uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

Nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród Rodziców. 

2. Do zadań biblioteki należy:  

1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych; 

2. udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

3. wypożyczanie Uczniom podręczników; 

4. przysposobienie Uczniów do samokształcenia, korzystania z różnych źródeł 

informacji; 

5. wyrabianie i pogłębianie u Uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej, 

wspieranie Nauczycieli w realizacji ich programów nauczania. 

3. Do zadań Bibliotekarza należy:  

1. prowadzenie księgi inwentarzowej; 

2. określenie godzin wypożyczania książek, przy zachowaniu zasady dostępności 
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biblioteki dla Ucznia; 

3. udostępniania książek i innych źródeł informacji, w tym wypożyczanie 

podręczników Uczniom na dany rok szkolny; 

4. współpraca z Nauczycielami i współorganizowanie konkursów czytelniczych; 

5. gromadzenie zbiorów i przygotowywanie ich do udostępniania. 

4. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy 

administracji i obsługi, Rodzice. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz zasady współpracy                  

z użytkownikami oraz innymi bibliotekami określa regulamin. 

Świetlica 

§ 24 

1.  Na terenie szkoły zorganizowana jest świetlica. 

2. Świetlica realizuje cele i zadania szkoły, uwzględniając treści i działania 

wychowawczo-opiekuńcze, przyjęte w Rocznym Planie Pracy Szkoły                        

oraz Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. 

3. Godziny pracy szkolnej świetlicy są ustalane przez Dyrektora szkoły na dany rok 

szkolny.  

4. Dzieci są odbierane ze świetlicy osobiście przez Rodziców bądź przez inne osoby 

pisemnie upoważnione przez Rodziców. 

5. Szkoła organizuje odpłatne dożywianie Uczniów. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

§ 25 

1. Szkoła udziela Uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej, na zasadach  

określonych w przepisach odrębnych. 

2. Szkoła zatrudnia do realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej Specjalistów, w tym: Psychologa, Pedagoga specjalnego, 

Logopedę oraz innych Terapeutów w ramach potrzeb, na zasadach określonych                          

w przepisach odrębnych. 

3. Zakres obowiązków, kompetencji Specjalistów określają przepisy odrębne. 

4. Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i inne o charakterze terapeutycznym 

realizowane są indywidualnie lub grupowo. 
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5. Szczegółowe zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

określają przepisy odrębne. 

§ 26 
 

1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia Nauczycieli oraz Studentów szkół 

wyższych, kształcących Nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub, za jego zgodą, 

z poszczególnymi Nauczycielami a zakładem kształcenia Nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

2. Szczegółowe zasady organizacji praktyk określają odrębne przepisy. 

§ 27 

Warunki i sposoby organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych  

określają odrębne przepisy.   

 

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

§ 28 

1. Szkoła realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod            

i technik kształcenia na odległość na podstawie odrębnych przepisów. 

2. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia         

na odległość Dyrektor informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

§ 29 

1. Zajęcia online prowadzone są na platformie edukacyjnej Microsoft Teams, 

zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć dla danej klasy. 

2. Realizacja zajęć w trybie zdalnym, w uzasadnionych wypadkach, odbywa się             

z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus.  

3. W przypadku braku możliwości technicznych, leżących po stronie Ucznia               

lub z przyczyn psychofizycznych Nauczyciele w porozumieniu z Dyrektorem 

szkoły i Rodzicem Ucznia ustalają indywidualnie zasady pracy Ucznia w trybie 

zdalnym. 
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§ 30  

1. Nauczyciele, realizując zadania edukacyjne i wychowawcze w trybie zdalnym, 

wykorzystują podręczniki i materiały edukacyjne, które Uczeń zabiera                 

ze szkoły. 

2. Nauczyciele umieszczają na platformie Microsoft Teams dodatkowe materiały           

i zadania dla Uczniów danej klasy w zakładce Pliki. 

3. Dodatkowe materiały i zadania, w uzasadnionych wypadkach, zamieszczane są 

również w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce Wiadomości. 

4. W przypadku braku możliwości technicznych, leżących po stronie Ucznia, 

Nauczyciele w porozumieniu z Dyrektorem szkoły i Rodzicem Ucznia ustalają 

indywidualnie zasady przekazywania Uczniowi dodatkowych materiałów i zadań 

do pracy w trybie zdalnym. 

5. Informacje o terminach kartkówek i sprawdzianów zamieszczane są                       

w dzienniku Librus w zakładce Terminarz. 

§ 31 

1. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

uwzględniała w szczególności: 

1. możliwości psychofizyczne Uczniów; 

2. możliwości podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia; 

3. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia; 

4. dostosowanie form, metod  i sposobów pracy z Uczniami do realizacji zadań 

edukacyjnych i wychowawczych w trybie zdalnym; 

5. równomierne obciążenie Uczniów zadaniami w poszczególnych dniach 

tygodnia; 

6. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w trybie zdalnym. 

§ 32 

1. Frekwencja Uczniów kontrolowana jest na bieżąco przez Nauczycieli 

prowadzących zajęcia online. Obecność Uczniów wyświetlana jest                            

na platformie Microsoft Teams. 
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2. W dzienniku elektronicznym Librus obecność Uczniów odnotowywana jest 

pod postacią kategorii nauczanie zdalne. 

3. W przypadku Ucznia, któremu ustalono indywidualnie zasady pracy,                       

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, Nauczycielami i Rodzicem, zostają 

określone zasady potwierdzania realizacji nauki w trybie zdalnym.  

4.  W przypadku dłuższej nieobecności Ucznia na zajęciach informacja o tym 

fakcie przekazywana jest Wychowawcy, który komunikuje się z Rodzicem                

w celu jej wyjaśnienia.  

ROZDZIAŁ 6: 

Nauczyciele i inni Pracownicy szkoły 

§ 33 

1. W szkole zatrudnia się Nauczycieli oraz Pracowników: administracyjnych,  

technicznych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania Nauczycieli i innych Pracowników szkoły określają 

odrębne przepisy. 

3. Kwalifikacje Nauczycieli i innych Pracowników szkoły oraz zasady                                

ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 

4. Zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności Pracownika szkoły określa 

Dyrektor szkoły. 

5. W szkole mogą być utworzone różne stanowiska obsługi, zgodnie z zaistniałymi 

potrzebami. 

§ 34 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,                     

jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece Uczniów. 

2. Praca Nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Nauczyciel wykonuje swoją pracę w oparciu o przepisy BHP i wewnętrzne 

regulaminy szkoły. 

4. Do obowiązków Nauczyciela należy: 

1. przestrzeganie przepisów prawa pracy; 

2. rzetelne realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki, rzetelne 

przygotowywanie się do zajęć; 



SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STS W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 

Strona 22 z 72 
 

3. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4. uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład 

pracy; 

5. przestrzeganie zapisów statutowych i obowiązujących w szkole regulaminów; 

6. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

7. wzbogacanie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, przedmiotowej                                   

i wychowawczej przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia; 

8. używanie tylko sprawnego sprzętu; 

9. na każdej lekcji kontrolowanie obecności Uczniów; 

10. pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

11. stosowanie zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania Uczniów, 

zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami w sposób bezstronny, obiektywny 

i sprawiedliwy; 

12. udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                     

o rozpoznanie potrzeb Uczniów; 

13. uzasadnianie oceny wystawionej Uczniowi; 

14. wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt; 

15. aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

16. rzetelne prowadzenie dokumentacji nauczania. 

5. Nauczyciel odpowiada za: 

1. ocenianie różnych form aktywności Ucznia; 

2. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych nauczanego przedmiotu, 

stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich pracuje 

6.  Nauczyciel ma prawo: 

1. wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych oraz podręczników,               

w zależności od możliwości Uczniów; 

2. wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej; 

3. decydowania w sprawie bieżącej i okresowej oceny postępów Uczniów, 

również w przypadku „unikania” przez Ucznia różnych form kontroli 

stosowanych przez Nauczyciela; 
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4. prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych 

uchwałą Rady Pedagogicznej; 

5. występowanie do Dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy; 

6. opiniowania oceny zachowania, jaką zamierza wystawić Wychowawca; 

7. wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych                      

dla Uczniów; 

8. poszanowania godności osobistej. 

7. Nauczyciel odpowiada służbowo (dyscyplinarnie) ewentualnie cywilnie lub karnie 

za: 

1. tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem Uczniów                 

na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie dyżurów                               

mu przydzielonych; 

2. nieprzestrzeganie procedury po zaistniałym wypadku; 

3. materialnie za zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia 

szkoły, w przypadku gdy strata wynika z nieporządku, braku nadzoru, 

zabezpieczenia; 

4. niepełnienie dyżurów w czasie przerw i nieprzestrzeganie zasad BHP. 

Wychowawca oddziału 

§ 35 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu 

z Nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „ Wychowawcą”. 

2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego Uczniów powierzonego                        

mu oddziału oraz mediatorem i negocjatorem spraw spornych między Uczniami 

oraz między Uczniami i dorosłymi. 

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest,        

by Wychowawca opiekował się tymi samymi Uczniami w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

4. Dyrektor szkoły może dokonać zmiany na stanowisku Wychowawcy:  

1. z urzędu; 

2. na pisemny wniosek dotychczasowego Wychowawcy; 

3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 Rodziców Uczniów danego oddziału.  



SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STS W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 

Strona 24 z 72 
 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 3. nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie                      

ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 

6. W uzasadnionych przypadkach, kiedy Nauczyciel źle wywiązuje się z powierzonych 

mu obowiązków, Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 

dokonać zmiany Wychowawcy także w trakcie roku szkolnego. 

§ 36 

1. Zadaniem Wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad Uczniami, 

a w szczególności: 

1. diagnozowanie warunków życia i nauki swoich Wychowanków; 

2. motywowanie Uczniów do nauki; 

3. tworzenie warunków aktywnego rozwoju wszystkie sfery osobowości Uczniów; 

4. koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej w trakcie 

bieżącej pracy z Uczniem; 

5. usprawiedliwianie nieobecności Uczniów; 

6. wywieranie pozytywnego wpływu na sposób zachowania Uczniów, budowanie 

klimatu wzajemnego zaufania, inspirowanie i wspomaganie działań Uczniów; 

7. kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, w atmosferze 

dialogu i obopólnego zrozumienia, podejmowanie działań umożliwiających 

rozwiązanie konfliktów w zespole oraz pomiędzy Uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej; 

8. przygotowanie Uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie, wdrażanie              

do samodzielności i odpowiedzialności, rozwijanie i kształcenie umiejętności 

rozwiązywania życiowych problemów;                                

9. wspomaganie wzrastania Ucznia w klimacie miłości do rodziny, małej i wielkiej 

Ojczyzny; 

10. ochrona Uczniów przed patologią społeczną; 

11. wspieranie Rodziców w ich oddziaływaniach wychowawczych wobec dziecka; 

12. prawidłowe, systematyczne i estetyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu 

nauczania. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań powinien: 
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1. planować i organizować wspólne z Uczniami i ich Rodzicami różne formy życia 

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące oddział oraz ustalić treści 

i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji Wychowawcy; 

2. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi Nauczycielami                        

i Specjalistami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych; 

3. otaczać indywidualną opieką wszystkich Wychowanków, śledzić ich postępy            

w nauce; 

4. kształtować właściwe stosunki pomiędzy Uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności; 

5. utrzymywać stały kontakt z Rodzicami w celu ustalenia potrzeb opiekuńczo-

wychowawczych ich dzieci oraz włączania ich w sprawy życia oddziału i szkoły, 

prowadzić działania wspierające Rodziców; 

6. korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także innych Specjalistów, 

świadczących kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,  

także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień Uczniów. 

Wychowawca świetlicy 

§ 37 

1. Do zadań Nauczyciela – Wychowawcy świetlicy należy: 

1. tworzenie bezpiecznych warunków do nauki i wypoczynku; 

2. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form aktywności                           

w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny; 

3. ukazywanie potrzeb dbania o higienę i własne zdrowie; 

4. rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności dziecka; 

5. współorganizowanie różnych imprez szkolnych; 

6. współpraca z Nauczycielami, Wychowawcami, Rodzicami Uczniów; 

7. rzetelne prowadzenie dokumentacji świetlicy. 
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Pracownicy niepedagogiczni 

§ 38 

    Pracownicy niepedagogiczni obowiązani są: 

1. przestrzegać przepisów prawa pracy; 

2. znać przepisy i zasady BHP i stosować się do nich; 

3. dbać o należny stan urządzeń i sprzęt oraz o ład i porządek w miejscu pracy. 

ROZDZIAŁ 7: 

Ocenianie 

§ 39 

Obowiązujące w szkole zasady oceniania zostały opracowane w oparciu o aktualne 

akty prawa oświatowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

§ 40 

1. Jednym z naczelnych zadań szkoły jest sprawdzanie i weryfikowanie stopnia 

opanowania przekazywanych treści, zgodnie z zapisami w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego w toku nauczania oraz umiejętności 

wykorzystania zdobytej wiedzy w szkole i w życiu codziennym. 

2.  Ocenianie ma na celu:                                                                             

1. pobudzenie rozwoju umysłowego Ucznia; 

2. ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy, wdrażanie do systematycznej 

samokontroli i samooceny; 

3. nabywanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie 

się nimi we własnym działaniu oraz rozróżniania pozytywnych i negatywnych 

zachowań; 

4. dostarczanie Rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, trudnościach  

i specjalnych uzdolnieniach Ucznia, a Nauczycielom informacji o poziomie 

osiągania założonych celów kształcenia. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1. informowanie Ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;  
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2. udzielanie Uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3. udzielanie Uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

motywowanie go do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

4. umożliwienie Nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno- wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. formułowanie przez Nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych                   

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych        

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych                             

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej/rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na zasadach określonych             

przez dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym; 

5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania Rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach Ucznia w nauce. 

§ 41 

1. Ocenianiu podlegają:                                                                                          

1. osiągnięcia edukacyjne Ucznia;                                                                    

2. zachowanie Ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych Ucznia polega na rozpoznawaniu                      

przez Nauczycieli  poziomu i postępów w opanowaniu przez Ucznia wiadomości              

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy 

programowej, określonej w odrębnych przepisach oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, a także wymagań 
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edukacyjnych, wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,          

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania Ucznia polega na rozpoznawaniu przez Wychowawcę 

oddziału, Nauczycieli oraz Uczniów danego oddziału stopnia respektowania             

przez Ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków.  

§ 42 

1. Podstawą do wystawiania ocen jest sprawdzenie stanu wiedzy i umiejętności 

Uczniów. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na bieżąco monitorują warunki 

wpływające na możliwość uczenia się i wyniki nauczania każdego Ucznia.                  

Za przekazywanie tych informacji odpowiedzialny jest przede wszystkim 

Wychowawca oddziału.  

2. Oceny są jawne zarówno dla Ucznia, jak i jego Rodziców. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace Ucznia są udostępnione Uczniowi                            

i jego Rodzicom. 

4. Na prośbę Ucznia lub jego Rodzica Nauczyciel, ustalający ocenę, powinien ją 

uzasadnić, poprzez wskazanie zalet i braków oraz form, sposobów i terminów 

poprawy. 

5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja, dotycząca 

oceniania jest udostępniana Uczniowi lub jego Rodzicom w terminie i miejscu 

określonym przez Nauczyciela. 

6. Informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania Rodzice Ucznia 

uzyskują podczas zebrań oddziałowych z Wychowawcami, indywidualnych 

konsultacji z Nauczycielami, a także za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

W przypadku niepowodzeń edukacyjnych Ucznia lub braku kontaktu ze strony 

Rodziców Nauczyciel danego przedmiotu umawia się z Rodzicami na rozmowę 

indywidualną. Wszystkie działania Nauczyciela i kontakty z Rodzicami 

każdorazowo odnotowywane są w Indywidualnej Karcie Ucznia. 

§ 43 

1. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego informują 

Uczniów o: 
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1. wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów; 

3. warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Rodzice Uczniów zapoznają się z wymaganiami edukacyjnymi z obowiązkowych               

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września informuje Uczniów 

oraz ich Rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

4. Rodzice deklarują uczestnictwo Ucznia w lekcjach religii/etyki w formie pisemnego 

oświadczenia, które musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może                 

w każdej chwili zostać cofnięte. 

5. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach Ucznia osobom nieuprawnionym. 

§ 44 

1. W oddziałach I–III oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny 

klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ocenami opisowymi. 

2. Ocenianie postępów edukacyjnych Ucznia w oddziałach I–III następuje według 

czterostopniowej, literowej skali: 

1. A–poziom wysoki: Uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości                         

w różnych sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy; 

2. B–poziom średni: Uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta                          

ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach; 

3. C-poziom zadowalający: Uczeń wymaga wsparcia i pomocy Nauczyciela                    

w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań; 
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4. D–poziom niski: Uczeń opanował konieczne wiadomości i umiejętności 

umożliwiające dalsze zdobywanie wiadomości, wymaga wsparcia                                 

i pomocy Nauczyciela. 

3. Oceny bieżące i śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne w oddziałach                    

IV - VIII ustala się według następującej skali:  

1) stopień celujący   6 

2) stopień bardzo dobry  5 

3) stopień dobry    4 

4) stopień dostateczny   3 

5) stopień dopuszczający  2 

6) stopień niedostateczny  1 

 

4. Ustala się w szkole następujące ogólne kryteria ocen: 

1. ocenę: celującą otrzymuje Uczeń, który opanował w sposób wyróżniający 

wiedzę i umiejętności, objęte ustalonym przez Nauczyciela programem 

nauczania w danej klasie; Uczeń ten samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia; osiąga znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

interdyscyplinarnych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów 

na szczeblu krajowym, wojewódzkim lub regionalnym, posiada inne 

porównywalne osiągnięcia; potrafi formułować problemy, dokonywać analizy               

i syntezy nowych zjawisk; posiada umiejętność prezentowania wcześniej 

przygotowanych opracowań; 

2. ocenę: bardzo dobrą otrzymuje Uczeń, którego umiejętności są zgodne                   

z wymaganiami Nauczyciela na tę ocenę, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować 

zdobyte umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; wykazuje dużą samodzielność, potrafi bez pomocy Nauczyciela 

korzystać z różnych źródeł wiedzy; potrafi ocenić przydatność zebranych                    

przez siebie danych z różnych źródeł; 

3. ocenę: dobrą otrzymuje Uczeń, który posiadł umiejętności zgodne 

z wymaganiami Nauczyciela na tę ocenę, poprawnie stosuje zdobyte 
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kompetencje, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne; korzysta z różnych źródeł wiedzy; poprawnie posługuje się 

terminologią charakterystyczną dla danego przedmiotu; 

4. ocenę: dostateczną otrzymuje Uczeń, który posiadł umiejętności zgodne               

z podstawowymi wymaganiami edukacyjnymi, rozwiązuje (wykonuje) proste, 

łatwe do opanowania przez Uczniów przeciętnie uzdolnionych typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne, o średnim stopniu trudności; posiada zdolność 

odtwarzania podstawowych informacji związanych z tematyką określoną                  

w programie nauczania; posiada znajomość podstawowych faktów, 

dotyczących rozpatrywanych zagadnień; 

5. ocenę: dopuszczającą otrzymuje Uczeń, który nie posiadł wszystkich 

umiejętności zgodnie z podstawowymi wymaganiami Nauczyciela, rozwiązuje 

(wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności, z pomocą Nauczyciela; posiada zdolność odtwarzania podstawowych 

informacji, związanych z tematyką określoną w programie nauczania;  

6. ocenę: niedostateczną otrzymuje Uczeń, który nie posiadł umiejętności 

zgodnych z podstawą programową i podstawowymi wymaganiami określonymi 

przez Nauczyciela przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań              

o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy Nauczyciela, a braki                     

w umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu; nie zna podstawowych praw, faktów, zasad, dotyczących 

rozpatrywanych na zajęciach zagadnień. 

5. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z religii/etyki                    

w oddziałach I – VIII ustala się według skali ocen cyfrowych od 1 – 6. 

6. W bieżącym ocenianiu dopuszczalne jest używanie przy ocenie znaków „+”. 

7. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi. 

8. W bieżącym ocenianiu w klasach I – III oraz IV-VIII dopuszcza się wprowadzanie 

elementów oceniania kształtującego. 

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

klasyfikacyjną zachowania.  
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§ 45                                                                                                                            

1. Ocenianiu podlegają w szkole następujące formy aktywności Ucznia:   

1. pisemne prace okresowe, zapowiedziane Uczniom i zapisane w dzienniku                         

przez Nauczyciela, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem, poprzedzone 

ustaleniem zagadnień (materiału);  

2. sprawdziany testowe zapowiedziane Uczniom i zapisane w dzienniku                   

przez Nauczyciela, co najmniej na tydzień przed terminem, poprzedzone 

powtórzeniem zagadnień (materiału); 

3. niezapowiedziane kartkówki z trzech ostatnich zagadnień tematycznych; 

4. zadania ortograficzne w tym dyktanda; 

5. odpowiedzi ustne; 

6. prace domowe (zadania obowiązkowe i dodatkowe); 

7. prezentacje samodzielnie przygotowanych dłuższych wypowiedzi pisemnych            

lub ustnych; 

8. aktywność na zajęciach edukacyjnych; 

9. praca dodatkowa, nieobowiązkowa, przydzielana na prośbę Ucznia                         

lub z inicjatywy Nauczyciela; 

10. prace wytwórcze, projekty, ćwiczenia praktyczne, prace domowe i inne formy 

zlecone przez Nauczyciela również w nauczaniu na odległość; 

11. uwieńczony sukcesem udział w konkursach przedmiotowych i innych:                              

a. etap szkolny – bardzo dobra ocena cząstkowa z przedmiotu;                                               

b.   etap wyższy - celująca ocena cząstkowa z przedmiotu. 

§ 46 

1. Określa się liczbę zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych na nie więcej niż 

dwa w tygodniu w oddziałach IV – VI i na nie więcej niż trzy w tygodniu                       

w oddziałach VII – VIII. 

2. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie ściśle ustalonym              

przez Nauczyciela, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania danej oceny. 

3. W przypadku nieobecności Ucznia na sprawdzianie lub pracy klasowej jest on 

zobowiązany do napisania jej lub odpowiedzi ustnej w terminie wyznaczonym 

przez Nauczyciela. 
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4. Dopuszcza się, począwszy od klasy IV, niezapowiedziane kartkówki (do15 minut), 

sprawdzające bieżącą wiedzę i umiejętności (do trzech zagadnień) lub prace 

kontrolujące samodzielność wykonywania prac domowych. 

5. Można przeprowadzić nie więcej niż 5 kartkówek w tygodniu i nie więcej                  

niż 2 w ciągu jednego dnia.  

6. Mogą być przeprowadzane badania wyników nauczania, testy diagnozujące,           

które nie mają wpływu na ocenę Ucznia. 

7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca roku 

szkolnego, czyli do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

§ 47 

1.  Ustala się, począwszy od klasy IV, następującą skalę oceniania prac kontrolnych,          

z wyłączeniem dyktand, prac literackich i kartkówek: 

1. 100%              celujący 

2. 99 - 91 %        bardzo dobry 

3. 90 - 86 %   dobry + 

4. 85 - 75 %   dobry 

5. 74 - 70 %   dostateczny + 

6. 69 -   51 %   dostateczny   

7. 50 -  46%  dopuszczający + 

8. 45 -  31%        dopuszczający 

9. 30 -   0%         niedostateczny. 

2.  Skala ocen sprawdzianów ortograficznych: 

1. 0 błędów, estetyka i czytelność pracy -  celujący; 

2. 1 błąd ortograficzny - bardzo dobry;  

3. 2 błędy ortograficzne - dobry; 

4. 3 błędy ortograficzne - dostateczny; 

5. błędy ortograficzne - dopuszczający; 

6. 5 błędów ortograficznych: niedostateczny; 

7. trzy błędy interpunkcyjne traktowane są jak jeden błąd ortograficzny; 

8. błędy w pisowni: pisownia wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”,  wielka litera, 

„nie” z czasownikami. 
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 3. Przy ocenie prac literackich obowiązują kryteria:  

     1. zgodność  z tematem; 

    2. kompozycja pracy; 

    3. poprawność językowa i ortograficzna oraz interpunkcyjna;  

    4. estetyka pracy. 

4. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe ustala się zgodnie z następującymi 

kryteriami, w związku z prowadzonym dziennikiem internetowym 

          1.sprawdziany/testy/wypracowania; 

     2. ćwiczenia na lekcji;  

          3. odpowiedzi/ kartkówki; 

          4. prace domowe/aktywność. 

5. Oceniając aktywność i zaangażowanie w przygotowaniu Ucznia do lekcji, 

począwszy od klasy IV, stosuje się znak „+”. 

6. W ciągu jednych zajęć edukacyjnych, Uczeń, po otrzymaniu trzech plusów, 

uzyskuje ocenę bardzo dobrą. 

7. Otrzymanie pięciu plusów w ciągu kolejnych zajęć edukacyjnych, powoduje 

otrzymanie oceny bardzo dobrej. 

8. Ustala się prawo Ucznia, począwszy od klasy IV, do dwukrotnego, w ciągu okresu 

szkolnego, nieprzygotowania do lekcji lub braku dwóch prac domowych, jeżeli ilość 

godzin lekcyjnych z danego przedmiotu w tygodniu nie przekracza trzech                

(nie dotyczy: badania wyników nauczania, testów, sprawdzianów, wypracowań 

klasowych). 

9. Ustala się prawo  Ucznia, począwszy od klasy IV, do trzykrotnego, w ciągu okresu 

szkolnego, nieprzygotowania do lekcji lub braku trzech prac domowych, jeżeli ilość 

godzin lekcyjnych z danego przedmiotu w tygodniu przekracza trzy(nie dotyczy: 

badania  wyników nauczania, testów, sprawdzianów, wypracowań klasowych). 

10. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej. 

11. Uczeń może być nieprzygotowany bez konsekwencji do zajęć edukacyjnych                

z następujących powodów: 

1. z przyczyn losowych (usprawiedliwienie Rodziców); 
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2. po dłuższej chorobie, trwającej co najmniej siedem dni. 

12. Nie należy zadawać prac domowych na dni wolne od zajęć edukacyjnych. 

13. Nie należy zadawać prac domowych z piątku na poniedziałek. 

§ 48 

1. W przypadku Ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania bądź Ucznia, 

posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno – pedagogicznej lub Ucznia, nieposiadającego orzeczenia 

lub opinii, objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości dokonanych przez Nauczycieli – Specjalistów, Nauczyciele 

dostosowują wymagania edukacyjne (metody i/lub formy pracy)                              

do indywidualnych potrzeb Ucznia, na podstawie zaleceń zawartych                            

w orzeczeniu, opinii lub diagnozy wewnątrzszkolnej. 

2.Dostosowanie przysługuje także Uczniowi, który posiada opinię lekarza                          

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego określonych ćwiczeń 

fizycznych. 

3. Uczeń może być zwolniony przez Dyrektora szkoły z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

Ucznia w tych zajęcia, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.            

Jeżeli w wyniku tego zwolnienia Uczeń nie ma możliwości uzyskania oceny 

śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”. 

4.Uczeń z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją,                                   

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem (w tym Zespołem 

Aspergera), może być zwolniony przez Dyrektora szkoły, na wniosek Rodziców 

oraz na podstawie orzeczenia/ opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,                     

z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 
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5. Uczniowi, który kształcił się wcześniej poza granicami, przysługuje dostosowanie 

form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także w razie trudności adaptacyjnych i komunikacyjnych.  

§ 49 

1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1. wywiązywanie się z obowiązków Ucznia; 

2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3. dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4. dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

6. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji, wulgarności; 

7. godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią; 

8. okazywanie szacunku innym osobom.  

2.Śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia także                        

w kształceniu na odległość, w szczególności wywiązywanie się z obowiązków  

ucznia. 

3. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. Informują o spełnianiu przez Ucznia obowiązków szkolnych,                    

o jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania Ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

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

kształcenia specjalnego lub opinii publicznej Poradni Psychologiczno– 

Pedagogicznej, w tym publicznej Poradni Specjalistycznej.   

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej lub na ukończenie szkoły. 

6. Po konferencji klasyfikacyjnej, w razie rażącego naruszenia regulaminu Szkoły                     

przez Ucznia, na wniosek Wychowawcy lub innego Nauczyciela, Rada 

Pedagogiczna ma prawo zmienić zatwierdzoną wcześniej ocenę zachowania. 

7. Ocenę zachowania wystawia Wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii: 

    1. Nauczycieli; 

    2. Uczniów danego oddziału; 
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    3. ocenianego Ucznia. 

8. W przypadku odmiennych opinii stron na temat  oceny zachowania danego Ucznia 

ostateczną decyzję podejmuje Wychowawca oddziału. 

9. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen zachowania:  

1. wzorowe otrzymuje Uczeń, który: przestrzega regulaminów i zarządzeń 

wewnątrzszkolnych; pracuje nad samokształceniem; efektywnie działa na rzecz 

rozsławienia dobrego imienia szkoły (sukcesy w konkursach; przedmiotowych, 

artystycznych, sportowych); zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się                   

w szkole i poza nią; dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; 

prezentuje wzorową postawę w relacjach z innymi ludźmi: jest otwarty                     

na potrzeby innych, chętnie udziela pomocy; szanuje godność i poglądy 

innych; organizuje i bierze udział w akcjach charytatywnych; aktywnie 

uczestniczy z życiu szkoły i oddziału, do którego uczęszcza, terminowo                       

i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania i obowiązki; prezentuje wzorowy 

stosunek do obowiązków szkolnych; szanuje własność społeczną i prywatną; 

jest wzorem dla innych uczniów; 

2. bardzo dobre otrzymuje Uczeń, który: przestrzega regulaminów i zarządzeń 

wewnątrzszkolnych; systematycznie przygotowuje się o zajęć szkolnych, 

pracuje nad samodoskonaleniem; działa na rzecz rozsławienia dobrego imienia 

szkoły (bierze aktywny udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

sportowych); godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;                      

dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych; szanuje godność i poglądy 

innych, jest uczynny, nie odmawia pomocy, bierze udział w akcjach 

charytatywnych; aktywnie uczestniczy z życiu oddziału, do którego uczęszcza, 

terminowo i sumiennie wykonuje powierzone mu przez Wychowawcę zadania                

i obowiązki; szanuje własność społeczną i prywatną; 

3. dobre otrzymuje Uczeń, który: przestrzega regulaminów i zarządzeń 

wewnątrzszkolnych; stara się systematycznie przygotowywać do zajęć 

szkolnych, wzbogacać własną wiedzę i umiejętności; dąży do aktywnego 

uczestnictwa w życiu szkoły ( konkursy, imprezy szkolne); kulturalnie 

zachowuje się w szkole i poza nią; dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne              
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i innych; szanuje godność i poglądy innych, poproszony nie odmawia pomocy; 

uczestniczy z życiu oddziału, do którego uczęszcza, prawie zawsze wykonuje 

powierzone mu przez Wychowawcę zadania i obowiązki; szanuje własność 

społeczną i prywatną; 

4. poprawne otrzymuje Uczeń, który: stara się przestrzegać regulaminów                     

i zarządzeń wewnątrzszkolnych, a zdarzające się uchybienia nie są ani liczne, 

ani celowe; przygotowuje się do zajęć szkolnych, nie spóźnia się, posiada 

konieczne przybory, odrabia zadania domowe, a zdarzające się uchybienia               

nie są celowe i liczne; uczestniczy w życiu oddziału, do którego uczęszcza                

(np.: imprezy klasowe, dyżury gazetki); stara się kulturalnie zachowywać               

w szkole i poza nią; dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; szanuje 

własność społeczną i prywatną; 

5. nieodpowiednie otrzymuje Uczeń, który: w wielu sytuacjach nie przestrzega 

regulaminów i zarządzeń wewnątrzszkolnych; często jest nieprzygotowany               

do zajęć szkolnych: liczne spóźnienia, braki prac domowych, brak potrzebnych 

przyborów; przyjmuje bierną postawę wobec sytuacji związanych ze szkołą                     

lub oddziałem, do którego uczęszcza (nie uczestniczy w imprezach,                    

nie dyżuruje, nie wykonuje poleceń Nauczycieli Wychowawcy); jego kultura 

osobista budzi często zastrzeżenia (używa wulgaryzmów, niewłaściwie 

zachowuje się w stosunku do kolegów i osób dorosłych, wagaruje, jest 

agresywny); stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu innych, 

ale nie jest to celowe i częste, a Uczeń dąży do poprawy; niszczy własność 

szkoły lub własność prywatną innych osób; 

6. naganne otrzymuje Uczeń, który: nie przestrzega regulaminów i zarządzeń 

wewnątrzszkolnych; nie przygotowuje się do zajęć szkolnych; nie uczestniczy              

i nie interesuje się życiem oddziału i szkoły; jest niekulturalny wobec kolegów                

i osób dorosłych; nie wyraża chęci poprawy; stwarza sytuacje zagrożenia 

bezpieczeństwa swojego i innych ( jest agresywny, wyłudza pieniądze, pije 

alkohol, pali papierosy, używa środków odurzających, wszedł w kolizję                     

z prawem); jego zachowanie działa demoralizująco na innych Uczniów. 
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§ 50 

1. Kryteria obliczania oceny zachowania – Nauczyciele – 31 pkt 

Uczeń: 

1. 
Jest przygotowany  

do zajęć. 

3 - Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, 

2 – Uczeń jest zwykle przygotowany do zajęć,  

1 – niekiedy zaniedbuje swoje podstawowe obowiązki,  ale podjęte 

działania ze strony Nauczyciela przynoszą oczekiwane rezultaty, 

0 – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć,  

2. 
Przeszkadza                  

w prowadzeniu lekcji. 

3 – Uczeń nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 

2 – Uczeń, na miarę swoich możliwości, stara się przestrzegać 

wyznaczonych zasad, 

1 – przy korekcjach Nauczyciela stara się uczestniczyć w zajęciach, 

0 – ostentacyjnie, pomimo wcześniejszych ustaleń,  

odmawia współpracy, 

3. 

Jest 

zdyscyplinowany,  

reaguje  na polecenia 

Nauczyciela podczas 

lekcji. 

3 – stosuje się do poleceń Nauczyciela, 

2 – z reguły stara się dostosowywać do poleceń Nauczyciela, 

1 – potrzebuje przypominania ustalonych reguł, wykonuje polecenia 

Nauczyciela, 

0 – Uczeń wdaje się w dyskusję z Nauczycielem, poddaje                        

w wątpliwość jego polecenia oraz próby zdyscyplinowania klasy, 

4. 

Pracuje na lekcji,             

w miarę możliwości 

technicznych  

terminowo odbiera 

przesyłane zdalnie 

materiały. 

 

2 – Uczeń wykonuje zadania, systematycznie i spokojnie pracuje            

na lekcji, 

1 – Uczeń potrzebuje nakierowania, po czym podejmuje dalszą 

aktywność, 

0 – Uczeń notorycznie odmawia pracy na lekcji, nie reaguje na uwagi 

Nauczyciela, 

 

 

   

 

5. 

Używa zwrotów 

grzecznościowych 

wobec Nauczycieli, 

również 

korespondencyjnie. 

3 – Uczeń zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób 

dorosłych, używa zwrotów grzecznościowych, 

2 – Uczeń zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób 

dorosłych, używa zwrotów grzecznościowych,  

1 – po przypomnieniu zasad Uczeń zachowuje się w prawidłowy 

sposób, 

0 – Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób  

           i rówieśników, używa wulgaryzmów, 

 

 

 

6. 

Kulturalnie się 

wyraża na lekcji, 

 również  w formie  

korespondencyjnej. 

  

2 – kultura osobista Ucznia nie budzi większych zastrzeżeń;                       

w przypadku niewłaściwego zachowania Uczeń reaguje na uwagi 

Nauczyciela i dąży do poprawy,  

1 – kultura osobista Ucznia budzi zastrzeżenia; nie zawsze dąży              

do poprawy swojego zachowania, 

0 - pomimo podejmowanych działań Uczeń nie potrafi zachować się 

we właściwy sposób, 
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7. 
Jest uczciwy 

i prawdomówny. 

2 – zazwyczaj 

1 – czasami 

0 – rzadko / nigdy 

8. 

Potrafi 

współpracować 

z grupą rówieśników. 

Stosuje się do zasad. 

2 – na miarę swoich możliwości Uczeń współpracuje z grupą i stosuje 

się do zasad,  

1 – czasami trudno mu się dostosować do obowiązujących zasad; 

wykazuje trudności  we współdziałaniu w grupie, 

0 – Uczeń nie stosuje się do zasad, uniemożliwia pracę innym 

Uczniom, 

9. 

Rzetelnie i terminowo 

wykonuje zadania 

podjęte z własnej 

inicjatywy                

lub powierzone mu                        

przez Nauczyciela, 

również                    

w kształceniu                 

na odległość. 

2 – Uczeń jest aktywny i dokładny w wypełnianiu wszystkich 

powierzonych mu funkcji i zadań, 

1 – po nakierowaniu i pomocy Nauczyciela Uczeń podejmuje dalszą 

aktywność, 

0 – pomimo stosowanych wzmocnień, nakierowania, Uczeń                     

nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

10. 
Dba o mienie 

szkolne. 

2 – zazwyczaj 

1 – czasami 

0 – rzadko/nigdy 

11. 
Utrzymuje porządek 

na ławce i w klasie. 

2 – na miarę swoich możliwości utrzymuje ład i porządek w miejscu   

pracy, 

1 – zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

0 – nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy, 

12. 

Przestrzega zasad 

bezpiecznego 

zachowania. 

 

3 – Uczeń zawsze zachowuje się w sposób bezpieczny zarówno                 

dla siebie, jak i innych rówieśników, 

2 – Uczeń zazwyczaj zachowuje się w sposób bezpieczny zarówno            

dla siebie, jak i innych rówieśników, 

1 – zdarza się, że nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, ale poprawia 

swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez Nauczyciela, 

0 – Uczeń notorycznie zachowuje się w sposób, który jest 

niebezpieczny zarówno dla niego, jak i otoczenia; nie reaguje             

na żadne uwagi Nauczyciela, 

13. 

Używa telefonu 

komórkowego, 

tabletu i innych 

urządzeń 

elektronicznych 

zgodnie                      

z obowiązującym 

regulaminem. 

2 – zazwyczaj  

1 – czasami  

0 – nigdy 
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2. Kryteria obliczania oceny zachowania – Wychowawca – 30 pkt 

1. 

Okazuje szacunek 

Nauczycielom 

i Pracownikom szkoły 

również w czasie 

kształcenia                                

na odległość. 

2 – na miarę swoich możliwości odnosi się do Nauczyciela                           

i Pracowników szkoły z zachowaniem zasad społecznych                                   

i dostosowuje się do próśb i poleceń kierowanych w jego stronę, 

1 – nie zawsze respektuje kierowane w jego stronę polecenia                    

i prośby; mimo rozmów nie zawsze stosuje się do zasad 

społecznych, 

0 – umyślnie łamie zasady społeczne; mimo rozmów nie podejmuje 

prób poprawy, 

2. 

Kulturalnie się 

wyraża, również                 

w czasie kształcenia                                 

na odległość. 

2 – kultura osobista Ucznia nie budzi większych zastrzeżeń;                          

w przypadku niewłaściwego zachowania Uczeń reaguje na uwagi 

Nauczyciela i dąży do poprawy, 

1 – kultura osobista Ucznia budzi zastrzeżenia; nie zawsze dąży              

do poprawy swojego zachowania, 

0 - pomimo podejmowanych działań Uczeń nie potrafi zachować się 

we właściwy sposób, 

3. 
Dba o estetykę 

stroju i higienę 

osobistą. 

2 – zawsze/ zazwyczaj  

1 – czasami  

0 – rzadko / nigdy  

4. Zmienia obuwie. 

2 – zawsze/ zazwyczaj  

1 – czasami  

0 – rzadko / nigdy  

5. 
Na uroczystości 

szkolne i państwowe 

zakłada strój galowy. 

2 – zawsze/ zazwyczaj  

1 – czasami  

0 – rzadko / nigdy 

6. 
Dba o mienie 

klasowe i szkolne. 

2 – zawsze/ zazwyczaj  

1 – czasami  

0 – rzadko / nigdy 

7. 
Szanuje mienie 

kolegów. 

2 – na miarę możliwości dba o mienie kolegów,  

1 – Uczniowi czasami zdarza się bez pozwolenia ruszać cudze rzeczy, 

jednak po zwróceniu uwagi sytuacja wraca do normy, 

0 – celowo zabiera i niszczy rzeczy kolegom, 

8. 
Jest tolerancyjny 

wobec koleżanek               

i kolegów. 

3 - Uczeń zawsze okazuje szacunek i tolerancję wobec odmienności 

swoich rówieśników, 

2 – Uczeń na miarę swoich możliwości okazuje szacunek i tolerancję  

wobec odmienności swoich rówieśników, 

1 – czasami zdarza się zachować w sposób naruszający  zasady 

społeczne, jednak po upomnieniu i wytłumaczeniu stara się 

naprawić błąd, 

0 – świadomie i celowo buntuje (podburza) przeciwko innym, 

9. 

Spokojnie rozwiązuje 

sytuacje konfliktowe, 

a w przypadku braku 

możliwości 

rozwiązania konfliktu 

2 – zawsze/ zazwyczaj  

1 – czasami  

0 – rzadko / nigdy 



SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STS W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 

Strona 42 z 72 
 

prosi o pomoc 

Wychowawcę, 

Nauczyciela                 

lub Psychologa, 

Pedagoga. 

10. 

Reaguje                        

na niestosowne                           

lub krzywdzące 

zachowania wobec 

koleżanek                    

lub kolegów. 

3 - zawsze 

2 –zazwyczaj 

1 – czasami 

0 – nigdy 

11. 

Godnie reprezentuje 

szkołę                     

na zewnątrz 

(wyjścia, wycieczki 

szkolne). 

2 – na miarę swoich możliwości stara się zachowywać w sposób 

akceptowany i stosować do ustalonych zasad; stara się zachować 

adekwatnie do danej sytuacji, 

1 – potrzebuje przypominania ustalonych zasad, po czym stara się 

poprawić swoje zachowanie, 

0 – pomimo uwag i nakierowania ze strony Nauczyciela, zachowuje 

się w sposób niewłaściwy, 

12. 

Bierze aktywny 

udział w akcjach 

organizowanych 

przez szkołę                

(np. wolontariat, 

szkolny fb) 

2 – angażuje się, chętnie bierze udział w organizowanych akcjach,  

1 – podejmuje sporadyczne działania, 

0 – nie przejawia żadnej inicjatywy w podejmowane akcje, 

13. 

Współorganizuje                

i bierze udział 

w imprezach 

klasowych                              

i szkolnych. 

2 – na miarę swoich możliwości włącza się w życie szkoły i klasy, 

biorąc udział w różnego rodzaju uroczystościach. 

1 – rzadko bierze udział w imprezach i innych działaniach 

podejmowanych zarówno w klasie jak i w szkole; potrzebuje 

dodatkowej zachęty,  

0 – nie wykazuje żadnej aktywności w życiu klasy i szkoły, 

14. 

Używa telefonu 

komórkowego, 

tabletu i innych 

urządzeń 

elektronicznych 

zgodnie 

z obowiązującym 

regulaminem. 

2 – zawsze / zazwyczaj 

1 – czasami  

0 – rzadko / nigdy 
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3. Kryteria obliczania oceny zachowania – Uczniowie – Samoocena – 22 pkt 

1. 
Jest/Jestem koleżeński/a 

w stosunku                      

do koleżanek i  kolegów. 

2 – zawsze / zazwyczaj 

1 – czasami  

0 – rzadko/nigdy 

2. 
Potrafi/Potrafię opanować 

negatywne emocje: złość, 

gniew, agresję. 

2  – zawsze / zazwyczaj  

1 – czasami  

0 – rzadko/nigdy 

3. 
Jest/Jestem tolerancyjny/a 

wobec koleżanek 

i kolegów. 

2  – zawsze / zazwyczaj  

1 – czasami  

0 – rzadko/nigdy  

4. 
Potrafi/Potrafię 

współpracować z grupą 

rówieśników. 

2 –  współpracuje/współpracuję z grupą i przestrzegam 

ustalonych zasad, 

1 – czasami ma/mam problem z dostosowaniem się                    

do obowiązujących zasad, 

0 – nie stosuje/stosuję się do ustalonych zasad, 

5. 

Spokojnie 

rozwiązuje/rozwiązuję 

sytuacje konfliktowe, 

a w przypadku braku 

możliwości rozwiązania 

konfliktu prosi/proszę o 

pomoc Wychowawcę, 

Nauczyciela                     

lub Psychologa, Pedagoga. 

2 – zawsze / zazwyczaj  

1 – czasami  

0 – rzadko/nigdy 

6. 

Reaguje/Reaguję                        

na niestosowne                           

lub krzywdzące 

zachowania                

wobec koleżanek                   

lub kolegów. 

2 – zawsze / zazwyczaj 

1 – czasami  

0 – nigdy 

7. 
Przeszkadza/Przeszkadzam 

na lekcji. 

2 – nigdy, 

1 – czasami, 

0 -  zawsze / zazwyczaj 

8. 
Przestrzega/Przestrzegam 

zasad bezpiecznego 

zachowania. 

2 –zachowuje/zachowuję się w sposób bezpieczny zarówno             

dla siebie, jak i rówieśników, 

1 – zdarza się, że nie przestrzega/ przestrzegam zasad 

bezpieczeństwa, ale poprawia /poprawiam swoje zachowanie 

po zwróceniu uwagi przez Nauczyciela, 

0 –  nie reaguję na żadne uwagi Nauczyciela, 

9. Szanuję mienie innych. 

2– zawsze / zazwyczaj 

1 – czasami  

0 – nigdy 
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10. 
Służy/Służę pomocą 

innym. 

2 – zawsze /  zazwyczaj 

1 – czasami  

0 – rzadko/nigdy 

11. 

Używa/Używam telefonu 

komórkowego, tabletu 

i innych urządzeń 

elektronicznych zgodnie 

z obowiązującym 

regulaminem. 

2 – zawsze / zazwyczaj  

1 – czasami 

0 – rzadko/nigdy 

 

4.  Ustalenia dodatkowe: 

1. Uczeń, który reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych 

i zawodach sportowych otrzymuje dodatkowo 3 punkty w danym okresie roku 

szkolnego. 

2. Uczeń, który odnosi sukcesy w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych, 

artystycznych i zawodach sportowych otrzymuje dodatkowo :  

a) 1 miejsce - 5 punktów; 

b) 2 miejsce – 4 punkty; 

c) 3 miejsce – 3 punkty; 

d) wyróżnienie – 2 punkty.  

3. Uczeń, który uczestniczy w szkolnych konkursach przedmiotowych, 

artystycznych i zawodach sportowych otrzymuje dodatkowo 1 punkt                  

w danym okresie roku szkolnego. 

4. Uczeń, który odnosi sukcesy w szkolnych konkursach przedmiotowych, 

artystycznych i zawodach sportowych otrzymuje dodatkowo:  

a. 1 miejsce - 5 punktów; 

b. 2 miejsce – 4 punkty; 

c. 3 miejsce – 3 punkty. 

5. Uczeń pełniący aktywną funkcję w samorządzie szkolnym lub działa na rzecz 

szkoły otrzymuje 2 punkty w danym okresie roku szkolnego; 

6. Za każdą pisemną pochwałę Uczniowi dodaje się 1 punkt; 

7. Za pisemne uwagi Uczniowi odejmuje się punkty odpowiednio:  

a. 1-2 uwagi –1 punkt; 

b. 3 uwagi – 2 punkty; 
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c. 4 uwagi – 3 punkty; 

d. powyżej 5 uwag – 5 punktów. 

5. Decyzją Rady Pedagogicznej uczeń może mieć obniżoną ocenę do nagannej, jeśli: 

1. stworzył sytuację zagrażającą zdrowiu i życiu; 

2.stworzył sytuację mającą charakter przestępstwa (np. pobicie, kradzież, 

cyberprzemoc); 

3.rażąco naruszył kryteria w okresie od ustalenia oceny zachowania do zakończenia 

zajęć dydaktycznych.  

6. Wychowawca, Nauczyciele uwzględniają w ocenie zachowania Ucznia możliwości 

psychofizyczne i zalecenia zawarte w opinii, orzeczeniu poradni psychologiczno- 

pedagogicznej.  

7. Składowe: 

1. Wychowawca  - Składowa   A x 0,6; 

2. Nauczyciele     - Składowa   B x 0,2; 

3. Uczniowie          - Składowa   C x 0,2; 

8. Skala zachowania:  

Wzorowe  powyżej 28,8 

Bardzo dobre  28,7 – 24,48 

Dobre  24,47 – 20,16 

Poprawne  20,15 – 14,4 

Nieodpowiednie  14,3 – 8,64 

Naganne poniżej 8,63 

Klasyfikowanie, promowanie 

§ 51 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: śródrocznej, rocznej i końcowej.  

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych Ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza Uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 
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3. Klasyfikowanie śródoczne/roczne Ucznia polega na okresowym podsumowaniu 

jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania                     

oraz wystawieniu oceny zachowania. 

4. Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana w oparciu o osiągnięcia edukacyjne              

z danego przedmiotu. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ustalają Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

Wychowawca oddziału, po zasięgnięciu opinii Nauczycieli, Uczniów danego  

oddziału oraz ocenianego Ucznia.  

5. Wystawiając ocenę śródroczną i roczną, Nauczyciel przedmiotu może uwzględnić 

inne okoliczności, przemawiające na korzyść Ucznia. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają Nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

7. Śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna jest wystawiana na podstawie czterech 

obowiązujących  kategorii ocen cząstkowych (sprawdzian, test, wypracowanie/ 

ćwiczenia na lekcji/ odpowiedź, kartkówka/ aktywność, praca domowa). 

8. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Uczeń może mieć wystawioną ocenę 

śródroczną, roczną bez uzyskania oceny cząstkowej z obowiązkowych kategorii. 

9. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla Ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, ustala Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,                          

po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego. 

10. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wyniki pracy Ucznia w obydwu 

okresach danego roku szkolnego i stanowić podstawę jego promocji.  

11. Klasyfikowanie śródroczne/roczne Ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w oddziałach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej 

oraz oceny zachowania, z uwzględnieniem opracowanego dla niego 

Indywidualnego Programu Edukacyjno –Terapeutycznego.   

12. Klasyfikowanie śródroczne/roczne Ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi  w oddziałach IV - VIII polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
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edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych                

w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem Indywidualnego Programu 

Edukacyjno -Terapeutycznego  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny 

zachowania.  

13. Na klasyfikację końcową składają się:  

1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio                

w oddziale programowo najwyższym; 

2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się odpowiednio w oddziałach programowo niższych;  

3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale programowo 

najwyższym. 

14. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale programowo najwyższym szkoły 

danego typu. 

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki brany 

jest pod uwagę wysiłek wkładany przez Ucznia, wywiązywanie się z obowiązków,  

a w przypadku wychowania fizycznego również systematyczność udziału Ucznia               

w zajęciach oraz aktywność Ucznia w działaniach  podejmowanych przez szkołę  

na rzecz kultury fizycznej. 

16. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego 

realizowane w innej formie, są prowadzone przez innego Nauczyciela niż 

Nauczyciel zajęć klasowo – lekcyjnych, śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną           

z zajęć wychowania fizycznego ustala Nauczyciel prowadzący zajęcia w formie 

klasowo – lekcyjnej, z uwzględnieniem opinii Nauczyciela prowadzącego zajęcia            

w innej formie.  

17. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony                       

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania 

fizycznego lub całych zajęć. Decyzję o zwolnieniu Ucznia z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych lub  całych zajęć podejmuje Dyrektor szkoły,                   

na podstawie stosownego zwolnienia wydanego przez lekarza. Uczeń zwolniony               

z zajęć pozostaje na lekcji pod opieką Nauczyciela wychowania fizycznego                    

lub innego Nauczyciela. Jeżeli okres zwolnienia Ucznia z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych uniemożliwia ustalenie śródrocznej/rocznej oceny 
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klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”/”zwolniona”. 

18. W przypadku, gdy Uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki do średniej ocen 

wlicza się zarówno ocenę z religii jak i z etyki. Podstawą ustalenia oceny z religii 

jest wiedza Ucznia i jego umiejętności, a także: aktywność, pilność i sumienność. 

Praktyki religijne nie podlegają ocenie. 

§ 52 

    1. Klasyfikację śródroczną Uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku  

szkolnego, nie później niż na tydzień przed zakończeniem śródrocznych zajęć 

edukacyjnych. Termin dokonywania klasyfikacji śródrocznej jest uzależniony            

od kalendarza roku szkolnego i jest ustalany przez Radę Pedagogiczną                         

na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu.  

2.Klasyfikację roczną Uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,               

nie później niż na tydzień przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych              

w czerwcu. Termin dokonywania klasyfikacji rocznej jest ustalany przez Radę 

Pedagogiczną na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu.  

3. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej  

   Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz Wychowawcy 

oddziałów są obowiązani poinformować Ucznia i jego Rodziców o przewidywanych 

dla Ucznia śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie zachowania.                      

O zagrożeniu oceną niedostateczną Uczeń i jego Rodzice są informowani pisemnie 

na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o propozycji 

pozostałych ocen i oceny zachowania na dwa tygodnie.  

§ 53 

1.Uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanymi                         

przez publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogicznej można za zgodą 

Rodziców na wniosek Wychowawcy oddziału, Nauczycieli specjalistów 

prowadzących zajęcia  przedłużyć etap edukacyjny. 
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2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki na danym etapie edukacyjnym podejmuje 

Dyrektor, na pisemną zgodę Rodziców, po uzyskaniu akceptacji Rady  

Pedagogicznej. 

3. Wychowawca oddziału formułuje pisemną opinię o Uczniu, uzasadniając celowość 

wydłużenia okresu nauki na danym etapie edukacyjnym. 

4.Uczeń, któremu przedłużono okresu nauki na danym etapie edukacyjnym, 

otrzymuje na zakończenie roku szkolnego zaświadczenie.  

§ 54 

1. Uczeń klasy I – III szkoły otrzymuje w każdym roku promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym 

oceniono pozytywnie. 

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez Ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne Ucznia związane             

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć Ucznia                 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia Ucznia, Rada Pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez Ucznia klasy I–III, na wniosek Wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii Rodziców Ucznia lub na wniosek Rodziców Ucznia 

po zasięgnięciu opinii Wychowawcy oddziału. 

4. Wyjątkowy przypadek dotyczy wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej                        

i matematycznej.  

5. Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy II w następujących warunkach:                                      

edukacja polonistyczna  

    1. nie potrafi w sposób jasny i czytelny komunikować się z otoczeniem (nie słucha   

wypowiedzi innych, nie dzieli się swoimi spostrzeżeniami, nie sygnalizuje swoich 

potrzeb społecznych); 

    2. nie uczestniczy w rozmowach tematycznych(związanych z życiem rodzinnym, 

       szkolnym, przeczytaną lekturą, obejrzanym spektaklem, filmem itp.); 

   3. posiada bardzo ubogie słownictwo, wypowiada się nie na temat; 
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 4. wymaga ciągłego dyscyplinowania uwagi zewnętrznej (nie korzysta z pakietów 

edukacyjnych); 

 5. nie zna wszystkich liter alfabetu; 

 6. głoskuje nie składając sylab, wyrazów; 

 7. czyta tylko przygotowane krótkie teksty; 

 8. nie opanował umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem; 

 9. popełnia błędy w przepisywaniu, odwzorowaniu;  

 10. pisze nieczytelnie, nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, nie mieści 

się w liniaturze, nie dba o estetykę i poprawność graficzna pisma; 

11. pismo zawiera liczne błędy (fonetyczne, mylenie liter podobnych graficznie itp.), 

uniemożliwia zrozumienie treści. 

     edukacja matematyczna  

1.  nie potrafi ustalić równoliczności zbiorów (przy porównywaniu ich); 

2.  nie układa poszczególnych elementów w porządku rosnącym lub malejącym; 

3.  nie potrafi utworzyć zbiorów wg podanego kryterium; 

4.  nie umie określić kierunków położenia obiektów (prawo – lewo, niżej – wyżej, 

nad – pod) ; 

5.  nie ma orientacji przestrzennej (np. lewy górny róg kartki); 

6.  nie doprowadza pracy do końca; 

7.  nie utożsamia liczb z cyframi; 

8.  ma problemy z przeliczaniem zbiorów; 

9.  popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20; 

10.  nie potrafi liczyć na konkretach;  

       11.  nie opanował dodawania i odejmowania w zakresie 20 z przekroczeniem progu 

             dziesiętnego; 

12.  nie umie zapisać poprawnie działania matematycznego do konkretnej sytuacji 

(obrazek, zadanie z treścią, zabawy matematyczne); 

13. nie wykorzystuje wiadomości matematycznych w praktyce (mierzenie, ważenie, 

liczenie pieniędzy, wiadomości kalendarzowe); 

14.  nie rozpoznaje i nie nazywa figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, 

prostokąt); 
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15. w sytuacjach wymagających wysiłku umysłowego, nie podejmuje działania, 

wymaga wielu powtórzeń w zakresie wszystkich czynności matematycznych.   

6. Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy III  w następujących warunkach:  

          edukacja polonistyczna  

        1. nie wykazuje zainteresowania tematyką zajęć; 

        2. związki przyczynowo – skutkowe dostrzega jedynie z pomocą Nauczyciela; 

        3. wymaga dyscyplinowania uwagi zewnętrznej; 

        4.  nie czyta ze zrozumieniem tekstów; 

       5. nie opanował umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem; 

        6. popełnia błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu w ramach  

            poznanego i  utrwalonego słownictwa; 

        7. nie potrafi układać zdań na zadany temat, nie radzi sobie ze sformułowaniem  

            krótkiej wypowiedzi; 

        8. pismo zawiera liczne błędy (fonetyczne, mylenie liter podobnych graficznie),   

            uniemożliwia zrozumienie treści; 

        9.  nie rozpoznaje w zdaniach poznanych części mowy; 

      10.  nie umie wyróżnić i nazwać w tekstach zdań oznajmujących, pytających,   

             wykrzyknikowych;  

         edukacja matematyczna  

       1. nie potrafi określić kierunków położenia obiektów (prawo – lewo, niżej – wyżej); 

       2. nie wykazuje orientacji przestrzennej; 

       3.  nie doprowadza pracy do końca; 

       4. wymaga ciągłego dyscyplinowania uwagi zewnętrznej;  

       5. popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 30; 

       6.  nie opanował dodawania i odejmowania w zakresie 30 z przekroczeniem progu 

           dziesiątkowego; 

7. nie potrafi zapisać poprawnie działania matematycznego do konkretnego zadania 

z treścią (nie rozwiązuje zadań z treścią);  

       8. nie wykorzystuje wiadomości w różnych sytuacjach praktycznych (mierzenie,  

          ważenie, liczenie pieniędzy, obliczenia kalendarzowe, zegar);  

      9. nie opanował tabliczki mnożenia w zakresie 30. 

7. Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy IV  w następujących warunkach:  
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     edukacja polonistyczna  

       1. nie skupia uwagi na wypowiedziach Nauczyciela i Uczniów; 

       2. nie potrafi korzystać z przekazywanych informacji; 

       3. wymaga ciągłego dyscyplinowania uwagi zewnętrznej; 

       4. nie czyta ze zrozumieniem tekstów;  

       5. nie potrafi przeczytać poprawnie i płynnie nowego tekstu; 

       6. przygotowany tekst czyta z błędami; 

       7. nie potrafi wyszukać w tekście potrzebnych informacji; 

       8.  posiada ubogi zasób słów; 

       9.  niechętnie się wypowiada; 

     10.  pytany odpowiada pojedynczymi wyrazami; 

     11.  nie przejawia aktywności na zajęciach; 

  12.  nie posiadł umiejętności wypowiadania się na zadany temat, także poza forum 

klasy w obecności tylko Nauczyciela; 

  13.  samodzielnie nie formułuje żadnej wypowiedzi pisemnej (opis, opowiadani, list,  

notatka); 

  14. nie dostrzega różnicy między literą a głoską, nie dzieli wyrazów na sylaby,         

nie oddziela wyrazów w zdaniu i zdań w tekście; 

  15. pismo jest nieczytelne w treści: zawiera liczne błędy;  

  16. nie dba o poprawność gramatyczną i interpunkcyjną; 

  17. popełnia w pisaniu błędy fonetyczne świadczące o nie wyćwiczonej analizie                 

i syntezie słuchowej wyrazów (zniekształca brzmienie wyrazów); 

  18. nie wyróżnia w tekście poznanych i utrwalonych części mowy (rzeczownik, 

czasownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek); 

  19. nie umie wyróżnić w tekstach zdań oznajmujących, pytających, 

wykrzyknikowych i rozkazujących; 

      edukacja matematyczna  

1. nie potrafi przeliczać w przód i w tył w zakresie 100; 

2. nie potrafi zapisać cyframi danej liczby; 

   3. myli znaki różnicowe przy porównywaniu dowolnych liczb (<, >, =); 

   4. popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100; 
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5. nie opanował umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100                      

z przekroczeniem progu dziesiątkowego; 

     6. nie utożsamia działań wzajemnie odwrotnych sprawdzając poprawność ich     

wykonania; 

        7. nie opanował tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100; 

   8. nie rozwiązuje równań jednodziałaniowych z niewiadomą w postaci okienka; 

   9. nie rozwiązuje zadań ; 

 10. nie opanował matematycznych wiadomości praktycznych (nie wykorzystuje 

       wiedzy w praktyce); 

11. nie odczytuje i nie zapisuje liczb w systemie rzymskim (od I do XII); 

12. popełnia błędy w obliczeniach kalendarzowych (w tym obliczenia zegarowe); 

13. nie umie obliczyć obwodów kwadratu i prostokąta. 

§ 55 

   Na wniosek Rodziców Ucznia i po uzyskaniu zgody Wychowawcy oddziału                   

albo na wniosek Wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody Rodziców Ucznia Rada 

Pedagogiczna może postanowić o promowaniu Ucznia oddziałów: I i II szkoły 

podstawowej do 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. 

§ 56 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, Uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych  w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe  od oceny niedostatecznej. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, Uczniowi, który uczęszczał                       

na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo/i etykę, do średniej ocen wlicza 

się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę                     

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym                       

przez publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, otrzymuje promocję               
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do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku 

szkolnym oceniono pozytywnie z uwzględnieniem opracowanego Indywidualnego 

Programu Edukacyjno– Terapeutycznego. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole 

podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę  

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał                     

po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

§ 57 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej            

z powodu nieobecności Ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania,                

za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. W przypadku nieklasyfikowania Ucznia z zajęć edukacyjnych  w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”/ 

„nieklasyfikowana”. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny na wniosek Rodziców. 

4. Na wniosek Ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek Rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Wniosek należy złożyć nie później niż jeden dzień po klasyfikacji rocznej. 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również Uczeń: 

    1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 

         2. spełniający obowiązek nauki  poza szkołą. Dla Ucznia spełniającego obowiązek  

           nauki poza szkołą nie organizuje się egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania  

           fizycznego ani zajęć dodatkowych. Nie ustala mu się oceny zachowania. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z Uczniem i jego Rodzicami. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

§ 58 

1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i części ustnej; egzaminy                 

z informatyki  plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego, mają przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia, o którym mowa w § 57 ust. 3 przeprowadza 

komisja powołana przez Dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: 

         1.Dyrektor/Wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący; 

         2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

         3. Nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne jako 

           członek komisji. 

     3. Egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia, o którym mowa w § 57 ust 6.1.2. 

        przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: 

1.  Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez Dyrektora Nauczyciel jako 

przewodniczący; 

2.  Nauczyciel albo Nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany 

jest egzamin - jako członek (członkowie) komisji. 

 4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze 

obserwatorów, Rodzice Ucznia, z wyjątkiem sytuacji, w której egzamin 

przeprowadzany jest w kształceniu na odległość. 

5.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6.  Egzamin z informatyki, plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego, mają              

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana                    

przez Dyrektora szkoły, jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas Uczeń 

otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji               

w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie 

decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody, wówczas 

egzamin przeprowadza Nauczyciel wskazany przez Dyrektora szkoły                        

za pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej. 
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8. W kształceniu na odległość egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia spełniającego 

obowiązek nauki poza szkołą przeprowadzany jest analogiczne jak egzamin 

klasyfikacyjny. 

9. Zadania do egzaminu klasyfikacyjnego ustala Nauczyciel wyznaczony                   

przez Dyrektora szkoły. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. Nie dotyczy to kształcenia na odległość, 

jeżeli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie 

działanie. Egzamin składa się wówczas tylko z części pisemnej. 

11. Zestawy zadań Nauczyciel oddaje Dyrektorowi szkoły, co najmniej 1 dzień              

przed terminem egzaminu; pytania akceptuje Dyrektor szkoły. 

12. Pisemna część egzaminu klasyfikacyjnego trwa do 45 minut; ma on formę testu   

składającego się z 15-20 pytań otwartych i zamkniętych. 

13. Część ustna (praktyczna) egzaminu trwa do 30 minut, podczas której Uczeń 

odpowiada na pytania zawarte w zestawie; zestaw składa się z 3 pytań;                  

do odpowiedzi  Uczeń może się przygotować w czasie 10 minut. 

14. Między częścią pisemną, a ustną (praktyczną) przewiduje się 10-minutową 

przerwę. 

15. Jeżeli egzamin przeprowadzony jest w kształceniu na odległość, czas trwania 

egzaminu nie może przekroczyć 60 minut. 

16. Ocenę z egzaminu klasyfikacyjnego ustala komisja egzaminacyjna. Ocena jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 59. 

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności imiona i nazwiska Nauczycieli,                              

którzy przeprowadzali egzamin i byli członkami komisji, termin egzaminu 

klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. W trakcie kształcenia na odległość 

protokół sporządza przewodniczący komisji. 

18. Do protokołu dołącza się pisemne prace Ucznia i zwięzłą informację o ustnych  

         odpowiedziach Ucznia. W trakcie kształcenia na odległość do protokołu dołącza się  

         wydruk pracy Ucznia.  

  19. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia. 
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  20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu    

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

  21. Klasyfikowanie Ucznia zwolnionego z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

jest możliwe w sytuacji, gdy okres zwolnienia pozwala na dokonanie 

klasyfikowania. 

  22. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, który nie 

uzyskał zgody Rady Pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. W dokumentacji 

nauczanie wpisuje się „nieklasyfikowany” / „nieklasyfikowana”. 

§ 59 

Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 60 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną                    

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

2. W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego rodzic Ucznia składa wniosek. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust.2 należy złożyć w terminie do 3 dni od dnia 

klasyfikacji rocznej. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i niezwłocznie informuje w formie 

pisemnej rodziców Ucznia. 

6. W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor szkoły powołuje 

komisję, w skład której wchodzą: 

1. Dyrektor szkoły albo Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły jako 

    przewodniczący komisji; 

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako członek komisji; 

          3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako  
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            Członek komisji. 

7. W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana  

przez Dyrektora, jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas Uczeń otrzymuje 

zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób 

stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje 

o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody, wówczas egzamin 

przeprowadza Nauczyciel wskazany przez Dyrektora za pośrednictwem 

stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej.  

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, może zostać zwolniony z prac                 

w komisji na własną prośbę lub z innych uzasadnionych przyczyn; Dyrektor 

powołuje na jego miejsce Nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, a gdy nie ma w szkole takiego Nauczyciela, z innej szkoły                        

w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

9. Jeżeli egzamin jest przeprowadzany w trakcie kształcenia na odległość, Dyrektor 

jednoosobowo ustal skład komisji lub wyznacza Nauczyciela do przeprowadzenia 

egzaminu. 

10. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej; egzamin z plastyki, 

muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. W czasie kształcenia na odległość egzamin składa się tylko             

z części pisemnej. 

11. Do części pisemnej i ustnej (praktycznej) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne przygotowuje minimum 2 zestawy pytań, jeśli zdaje jeden Uczeń;  

gdy egzamin poprawkowy zdaje dwóch lub więcej Uczniów, Nauczyciel 

przygotowuje odpowiednio o jeden zestaw pytań więcej. 

12. Pytania egzaminacyjne zatwierdza Dyrektor szkoły najpóźniej na dzień                

przed egzaminem poprawkowym. 

13. Pytania egzaminacyjne obejmują materiał danego przedmiotu z całego roku 

szkolnego. 

14. Pisemna część egzaminu poprawkowego trwa do 45 minut; ma ona formę testu,  

składającego się z 15-20 pytań otwartych i zamkniętych.  
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15. Część ustna (praktyczna) egzaminu trwa do 30 minut, podczas której Uczeń 

odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym zestawie; zestaw składa się              

z 3 pytań, do odpowiedzi Uczeń może się przygotować w czasie 10 minut. 

16. Między częścią pisemną, a ustną (praktyczną) przewiduje się 10-minutową 

przerwę. 

17. Jeżeli egzamin przeprowadzany jest w kształceniu na odległość, czas trwania 

egzaminu nie może przekroczyć 60 minut. 

18. Ocena klasyfikacyjna, ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, jest oceną 

ostateczną. 

19. Pozytywny wynik egzaminu lub egzaminów poprawkowych jest równoznaczny                     

z promocją do następnej klasy; Uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne                  

lub ukończenia szkoły z datą zdania egzaminu poprawkowego. 

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

i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 21. 

21. Rodzice Ucznia mogą zgłosić w terminie do 5 dni roboczych po egzaminie 

poprawkowym, zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że ocena uzyskana 

w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

22. W przypadku uznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 21, przeprowadza się    

sprawdzian wiadomości i umiejętności Ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

23. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: 

        1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

        2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

        3.termin egzaminu poprawkowego; 

        4. imię i nazwisko Ucznia; 

        5. zadania egzaminacyjne; 

        6.ustaloną ocenę. 

   24. Do protokołu załącza się odpowiednio pisemne prace Ucznia, zwięzłą informację 

         o ustnych odpowiedziach Ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu zadań  

          praktycznych. W trakcie kształcenia na odległość do protokołu dołącza się wydruk 
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         pracy Ucznia.  

   25. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia. 

 26. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu  

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowy 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca 

września. 

 27.  Uczniowi, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy i nie powiadomił Dyrektora 

         o uzasadnionej nieobecności na tym egzaminie, utrzymuje się ocenę 

         niedostateczną. 

§ 61 

1. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena  

klasyfikacyjna. 

2. Warunkiem otrzymania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

jest uzyskanie przez Ucznia w danym okresie co najmniej połowy ocen bieżących 

wyższych od śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej na 2 tygodnie                 

przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

3. W przypadku spełnienia warunku (§ 54.2) Nauczyciel określa termin oraz zakres 

materiału, jaki musi uzupełnić, aby otrzymać wyższą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

4. Jeżeli Uczeń lub/i jego Rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną 

klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

 z którą zostali zapoznani za pomocą dzienniczka internetowego, zgodnie                    

z terminem zapisanym w Statucie szkoły, to zgłaszają swoje zastrzeżenia                    

do Dyrektora szkoły w formie pisemnego podania lub metodami stosowanymi             

w kształceniu na odległość  wraz z uzasadnieniem, w terminie 7 dni roboczych  

od dnia zapoznania się z przewidywaną oceną (ocenami). Podanie należy złożyć 

w Sekretariacie szkoły. Podania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

5. W podaniu Uczeń lub/i jego Rodzice określają ocenę, o jaką Uczeń się ubiega. 

6. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić Uczeń lub/i jego Rodzice, 

jeśli Uczeń spełnia następujące warunki : 

1. systematycznie uczęszcza na zajęcia, także w kształceniu na odległość; 
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2. ma frekwencję powyżej 60% na zajęciach szkolnych, w szczególności                             

na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie oceny; 

3. ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności na zajęciach szkolnych; 

4. był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy                         

i umiejętności, także przeprowadzonych w kształceniu na odległość; w razie 

usprawiedliwionej nieobecności w dodatkowym terminie ustalonym               

przez Nauczyciela przedmiotu; 

5. spełnił wymagania edukacyjne określone przez Nauczyciela na początku roku 

szkolnego; 

6. spotkały go zdarzenia losowe, mogące mieć istotny wpływ na wyniki                    

z danego przedmiotu. 

7. Jeśli Uczeń nie spełnia powyższych warunków,  podanie będzie rozpatrzone 

negatywnie.  

8. Dyrektor szkoły, w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia podania                         

do Sekretariatu szkoły), informuje na piśmie Ucznia lub/i jego Rodziców                     

o wyznaczonym terminie (dniu), czasie i miejscu, w którym odbędzie się 

pisemne i ustne lub praktyczne sprawdzenie umiejętności i wiedzy Ucznia                 

w zakresie danych zajęć edukacyjnych. 

9. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności Ucznia odbywa się w formie 

pisemne i ustnej (z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, informatyki, 

plastyki, muzyki, techniki, które powinno mieć formę zadań praktycznych),               

dla których Uczeń lub/i jego Rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną 

oceną klasyfikacyjną, w terminie nie późniejszym niż na 5 dni przed terminem 

klasyfikacji końcowej. Jeżeli sprawdzian przeprowadzany jest w kształceniu              

na odległość, składa się tylko z części pisemnej. 

10. Podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności obowiązują wymagania edukacyjne 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych podane przez Nauczyciela na początku 

roku szkolnego. 

11. Pytania przygotowuje, na podstawie realizowanego programu nauczania, 

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, również w sposób określony            

w zasadach kształcenia na odległość. 
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12. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora szkoły, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję,             

która przeprowadza sprawdzian lub Uczeń pisze sprawdzian i przesyła do oceny 

metodą stosowaną w szkole w kształceniu na odległość. W skład komisji 

wchodzą: 

1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący; 

2. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji.  

13. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 12.1, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako przewodniczącego innego 

Nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

Nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

Dyrektorem tej szkoły. 

14. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uznaje się za zaliczone, jeśli zarówno z części 

pisemnej jak i ustnej lub z zadań praktycznych Uczeń uzyska co najmniej ocenę,                        

o którą wnioskuje.  

15. W przypadku uzyskania oceny niższej niż wnioskowana utrzymuje się ocenę 

dotychczasową.  

16. Czas trwania sprawdzianu w części pisemnej nie powinien przekroczyć 45 minut, 

część ustna nie powinna trwać dłużej niż 30 minut. Jeżeli sprawdzian 

przeprowadzany jest w kształceniu na odległość, czas trwania sprawdzianu            

nie powinien przekroczyć 60 minut. 

17. Ustalona tą drogą roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

18. Ustalona tą drogą ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona                     

w wyniku egzaminu poprawkowego, zgodnie z zasadami przeprowadzenia tego 

egzaminu. 

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

   1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których było przeprowadzone sprawdzenie; 
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        2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

        3. termin; 

        4. imię i nazwisko Ucznia;  

         5. zadania; 

         6. ustaloną przewidywaną ocenę klasyfikacyjną. 

20. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace Ucznia, zwięzłą informację                     

o ustnych odpowiedziach Ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu                   

przez Ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do protokołu 

rocznego klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

§ 62 

Uczeń lub jego Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają,             

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny,               

nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Ustalenie rocznej oceny zachowania następuje                    

w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.  

§ 63 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,                                      

na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz  co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię                   

albo/i etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
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§ 64 

W ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przeprowadza się egzamin 

ósmoklasisty. Zasady i tryb przystępowania Uczniów do egzaminu określają odrębne 

przepisy. 

ROZDZIAŁ 8: 
 

Uczniowie 

§ 65 

1. Przyjęcie Ucznia do szkoły następuje na podstawie cywilno – prawnej umowy                 

o naukę, zawieranej pomiędzy Rodzicami dziecka a Dyrektorem szkoły                       

i po wpłaceniu jednorazowej opłaty wpisowego. 

2. Do klasy I może być przyjęte dziecko, które odbyło roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

3. Do klas programowo wyższych niż pierwsza Uczniowie są przyjmowani                       

na podstawie dokumentów wykazanych w rekrutacji. 

4. Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły w trakcie roku szkolnego. 

5. Przed podpisaniem umowy o naukę Rodzice i dziecko są zobowiązani do odbycia 

rozmowy z Dyrektorem szkoły, Psychologiem szkolnym (w miarę potrzeb). 

6. Uczniowie otrzymują w ciągu nauki świadectwo roczne, a absolwenci świadectwo 

ukończenia szkoły. 

Prawa i obowiązki 

§ 66 

1. Uczeń ma prawo do:  

1. nauki, poszerzania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, rozwijania 

zainteresowań, zdolności i talentów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,   

w warunkach poszanowania godności i nietykalności osobistej oraz poczucia 

bezpieczeństwa oraz ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej           

bądź psychicznej; 

2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny 

pracy umysłowej, znajomości kryteriów oceniania z poszczególnych 

przedmiotów i zachowania; 
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3. wglądu do swoich prac pisemnych, sprawdzonych i ocenionych                            

przez Nauczyciela; 

4. bieżącej, sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce, uzyskania od Nauczyciela uzasadnienia 

otrzymanej oceny oraz wskazówek, co wymaga poprawy lub uzupełnienia; 

5. powiadomienia, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie 

i zakresie materiału zadań klasowych, sprawdzianów, testów i badań wyników 

nauczania; 

6. pisania w tygodniu nie więcej niż 2 sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VI 

i nie więcej niż 3 sprawdzianów pisemnych w klasach VII i VIII, a w ciągu dnia 

tylko jednego; 

7. odmówienia pisania drugiego w danym dniu sprawdzianu powtórzeniowego                   

lub pracy klasowej; 

8. odmówienia pisania więcej niż dwóch/trzech sprawdzianów powtórzeniowych 

lub prac klasowych w tygodniu; 

9. uzyskania informacji w ustalonym terminie o przewidywanych ocenach 

śródrocznych/rocznych, a w przypadku oceny niedostatecznej poinformowanie 

również Rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu/roku szkolnego;  

10. nieprzygotowania do zajęć po usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli był 

nieobecny 5 dni i więcej; 

11. wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym, swobody 

wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza 

tym dobra innych osób; 

12. aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, oddziału, do którego uczęszcza, 

reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach; 

13. korzystania z wszelkich praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka, 

jednakowego traktowania i oceniania bez względu na wygląd, status rodzinny 

czy społeczny;  

14. odwołania się od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania, 

zdawania egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach; 
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15. zwracania się do Nauczycieli, Wychowawcy, Psychologa, Pedagoga i Dyrektora 

szkoły ze wszystkimi problemami, celem uzyskania pomocy, uczestnictwa                      

w zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

16.  korzystania z form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez szkołę. 

2. Do obowiązków Ucznia szkoły należy: 

1. systematyczne, punktualne i aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych; 

2. przestrzeganie ustalonych zasad oraz porządku na lekcji; 

3. nadrabianie zaległości i uzupełnianie braków, wynikających z nieobecności                 

w szkole; 

4. staranne i systematyczne wykonywania prac domowych, prowadzenie 

zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń, szanowanie wypożyczonych 

podręczników i właściwe korzystanie z nich w czasie lekcji oraz w domu; 

5. dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i otoczeniu; 

6. postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor 

i tradycje szkoły, współtworzenie jej autorytetu, podporządkowanie się 

zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom 

Samorządu Uczniowskiego; 

7. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom, poszanowanie wolności i godności 

osobistej drugiego człowieka, przeciwstawianie się przejawom brutalności 

i wulgarności, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów; 

8. dbanie o wygląd zewnętrzny, noszenie obuwia zmiennego, noszenie stroju 

sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, akcentowanie odświętnym 

ubiorem w tonacji biało – czarnej lub biało – granatowej ważnych uroczystości 

szkolnych; 

9. naprawianie wyrządzonych przez siebie szkód; 

10. pozostawanie w czasie zajęć edukacyjnych i przerw na terenie szkoły; 

11. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków              

i środków odurzających na terenie szkoły i poza nią, wnoszenia na teren szkoły 

przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu; 

12. korzystanie na terenie szkoły z telefonów komórkowych, odtwarzaczy audio              

i urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z ustalonym regulaminem. 
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3. Do przestrzegania praw i obowiązków Ucznia zobowiązani są Uczniowie 

i Nauczyciele. 

Nagrody 

§ 67 

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną, systematyczną i pilną naukę; 

2) wzorową i przykładną postawę; 

3) wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, 

zawodach sportowych i artystycznych; 

4) stuprocentową frekwencję na zajęciach lekcyjnych; 

5) pracę społeczną na rzecz oddziału, szkoły i środowiska; 

6) wolontariat. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla Uczniów szkoły: 

1) pochwała Wychowawcy oddziału; 

2) pochwała Dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej; 

3) dyplomy uznania; 

4) listy gratulacyjne dla Ucznia i jego Rodziców; 

5) nagrody rzeczowe; 

6) nagrody książkowe; otrzymują wszyscy Uczniowie oddziałów I–III w wyniku 

klasyfikacji rocznej za wkład pracy w danym roku szkolnym; Uczniowie 

oddziałów IV-VIII, którzy uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej 

średnią ocen 4,75 i wyżej oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie; 

7) nagrody książkowe mogą otrzymać Uczniowie za bardzo wysokie wyniki 

nauczania, na wniosek Wychowawcy oddziału; 

8) nagrody książkowe mogą otrzymać Uczniowie reprezentujący szkołę                          

w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, artystycznych, 

sportowych i innych, na wniosek Wychowawcy oddziału  lub Nauczyciela; 

9) nagrody książkowe mogą otrzymać Uczniowie na wniosek Wychowawcy 

oddziału.  

3. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły, na wniosek Wychowawcy oddziału,                    

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły. 
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5. Uczniom przyznaje się świadectwo z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Kary 

§ 68 

1. Za nieprzestrzeganie Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów przewiduje się 

następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie Wychowawcy oddziału lub Nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

2) upomnienie ustne Dyrektora szkoły; 

3) rozmowa Dyrektora szkoły z Uczniem w obecności Rodziców, Wychowawcy 

oddziału, Psychologa, Pedagoga (w ramach potrzeb); 

4) pisemne powiadomienie Rodziców o nagannym zachowaniu; 

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

6) zawiadomienie policji lub sądu o wybrykach chuligańskich Ucznia, skierowanie 

wniosku do sądu rodzinnego o wszczęcie postępowania w tej sprawie. 

2. Udzielenie kary powinno być poprzedzone wysłuchaniem wyjaśnień Ucznia. 

3. Wymierzenie kary bez dania Uczniowi możliwości obrony jest naruszeniem prawa 

do obrony i może być podstawą do uchylenia kary. 

4. O wymierzonej karze Rodzice powiadamiani są pisemnie. 

5. Od każdej wymierzonej kary Uczeń może się odwołać za pośrednictwem Rady 

Samorządu Uczniowskiego, Wychowawcy oddziału, Psychologa, Pedagoga                    

lub Rodziców do Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty wyznaczenia kary.  

6. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie szkoły. 

7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni. 

8. Od decyzji podjętej przez Dyrektora szkoły przysługuje możliwość pisemnego 

odwołania do organu prowadzącego szkołę, a następnie do Kuratora Oświaty. 

 

Skreślenie z listy Uczniów 

§ 69 

1. Na podstawie decyzji Dyrektora szkoły, uchwałą Rady Pedagogicznej, Uczeń może 

być skreślony z listy Uczniów szkoły w przypadku: 

1. znęcania się nad kolegami, a w szczególności Uczniami nowo przyjętymi, 

nieposzanowania godności drugiego człowieka; 
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2. używania, posiadania i dystrybucji na terenie szkoły alkoholu, środków 

odurzających lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia (nikotyna); 

3. dystrybucji, używania, posiadania substancji nielegalnych; 

4. przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, środków odurzających; 

5. kradzieży mienia społecznego i prywatnego; 

6. demoralizującego wpływu na otoczenie, uczestniczenia w bójkach i rozbojach; 

7. wejścia w kolizję z prawem; 

8. licznego opuszczania zajęć bez usprawiedliwienia, absencja powyżej 50%; 

9. umyślnego niszczenia mienia i sprzętu szkolnego; 

10. fałszowania dokumentacji szkolnej. 

2. Dyrektor dokonuje skreślenia z listy Uczniów, o czym niezwłocznie powiadamia                

na piśmie Rodziców Ucznia, Zarząd Społecznego Towarzystwa Szkolnego                     

i właściwego, ze względu na obwód zamieszkania Ucznia, Dyrektora szkoły 

publicznej. 

ROZDZIAŁ 9: 

Rodzice 

§ 70 

1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego pokolenia ma dom rodzinny. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1. decydowania o procesie wychowania również w szkole, poprzez wyrażanie 

opinii dotyczących pracy szkoły, zgłaszania wniosków i propozycji; 

2. uczestniczenia w życiu szkoły; 

3. zapoznania się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły; 

4. zapoznania się z ofertą dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczo- profilaktyczną 

proponowaną przez szkołę; 

5. informacji o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanych                  

przez Nauczycieli programów nauczania oraz o sposobach sprawdzania wiedzy 

Uczniów i osiągnięć edukacyjnych; 

6. korzystania z porad/konsultacji Psychologa, Pedagoga szkolnego; 

7. wglądu do sprawdzonych i ocenionych przez Nauczycieli prac pisemnych 

dziecka, bez konieczności zgłaszania wniosku w tej sprawie; 
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8. uzyskania od Nauczyciela uzasadnienia uzyskanej przez dziecko oceny                    

oraz wskazówek, co wymaga poprawy lub uzupełnienia. 

3. Rodzice współpracują z Nauczycielami i Dyrektorem szkoły, uczestnicząc 

w spotkaniach informacyjnych, uroczystościach szkolnych.  

4. Rodzice maja obowiązek: 

1. wychowywania swoich dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem 

godności dziecka i nie zaniedbywać ich; 

2. poświęcania swojego czas i swojej uwagi nauce dzieci tak, aby wzmacniać 

wysiłki szkoły, skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania; 

3. dbania o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informowania Wychowawcy 

o przyczynach nieobecności Ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania 

nieobecności dziecka, w terminie 14 dni od powrotu Ucznia do szkoły; 

4. angażowania się, jako partnerzy, w działania szkoły, aktywnego udziału               

w życiu szkoły; 

5. regularnego uczestniczenia w zebraniach klasowych i indywidualnych 

konsultacjach z Nauczycielami; 

6. informowania Wychowawcy oddziału o sprawach mogących mieć wpływ 

na naukę i zachowanie dziecka; 

7. zaznajamiania się z informacjami przekazywanymi w formie pisemnej                   

lub elektronicznej przez Wychowawcę oddziału, Nauczycieli, Dyrektora szkoły. 

5. W realizacji zadań w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki szkoła 

współpracuje z Rodzicami Uczniów, w szczególności przez: 

1. informowanie Rodziców Uczniów o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci; 

2. organizowanie zebrań z Rodzicami przynajmniej trzy razy w roku szkolnym; 

3. zapraszanie do udziału w uroczystościach szkolnych; 

4. organizowanie konsultacji nauczycielskich dla Rodziców; 

5. umożliwianie udziału Rodzicom w programach o charakterze wychowawczo -  

profilaktycznych. 
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ROZDZIAŁ 10 

Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły 

§ 71 

1. Majątek szkoły stanowią fundusze oraz mienie. 

2. Na fundusze szkoły składają się: 

1. wpływy uzyskiwane z wpisowego oraz wpłat czesnego, dokonywanych 

przez Rodziców Uczniów; 

2. dotacje państwowe; 

3. subwencje, darowizny i odpisy podatkowe. 

3. Decyzję o likwidacji szkoły podejmuje bezwzględną większością głosów 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Społecznego Towarzystwa Szkolnego                       

w Dąbrowie Górniczej(75%) przy obecności co najmniej 2/3 członków. 

4. O decyzji dotyczącej likwidacji organ prowadzący szkołę zobowiązany jest 

zawiadomić Rodziców Uczniów, Kuratora Oświaty oraz gminę, na terenie                   

której szkoła się znajduje, najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może 

mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego, tj. 31 sierpnia danego roku 

szkolnego. 

5. Wszystkie organy szkoły mają prawo powoływania ekspertów spoza grona 

do przedstawienia opinii w konkretnej sprawie. 

6. W sprawach spornych Zarząd Społecznego Towarzystwa Szkolnego wdraża 

postępowanie pojednawcze. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w tym trybie 

strony mają prawo odwołać się do niezależnej komisji ekspertów.  

7. Komisje ekspertów powołuje i ustala jej skład Zarządu Społecznego Towarzystwa 

Szkolnego w uzgodnieniu ze stronami sporu. 
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ROZDZIAŁ 11 

Postanowienia końcowe 

§ 72 

1. Nowelizacji Statutu dokonuje organ prowadzący stosowną uchwałą. 

2. Dyrektor szkoły upoważniony jest do przygotowania tekstu jednolitego Statutu 

Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkolnego                     

po wprowadzeniu zmian w co najmniej pięciu paragrafach. 

3. Statut jest powszechnie dostępny na stronie internetowej szkoły i w formie wydruku 

do wglądu wszystkich zainteresowanych w Sekretariacie szkoły. 

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie są rozstrzygane zgodnie                       

z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie tych spraw. 

 

 

 

 

 

Nowelizacja Statutu podjęta Uchwałą 2/08/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku  

Zarządu Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej.  

 

Wchodzi w życie z dniem 1 września 2022. 


