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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – tekst jednolity 

Ustawy, zmiany: z 2004 nr 273 poz. 2703, nr 281 poz. 2781; z 2005 nr 17 

poz. 141, nr 94 poz. 788, nr 122 poz. 1020, nr 131 poz. 1091, nr 267 poz. 

1400, nr 249 poz. 2104;  z 2006 nr 144 poz. 1043, nr 208 poz. 1532, nr 227 

poz. 1658;  z 2007 nr 42 poz. 273, nr 80 poz. 542, nr 115 poz. 791, nr 120 

poz. 818, nr 180 poz. 1280, nr 181 poz. 1292; z 2008 nr 70 poz. 416, nr 145 

poz. 917, nr 216 poz. 1370, nr 235 poz. 1618;  z 2009 nr 6 poz. 33, nr 31 

poz. 206, nr 46 poz. 458;z 2015 poz.357 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  /z 2001      Dz. U.  nr 61  

poz. 624;  z 2002 Dz. U. nr 10 poz. 96;  z 2003  nr 146 poz. 1416; z 2004 Nr 

66 poz. 606; z 2005  nr 10 poz.75;  z 2007  nr 35 poz. 222, z 2015 poz.843 

3. Rozporządzenie MENiS  z 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych 

typów szkół do innych (Dz. U. nr 26 poz. 232; z 2009 r. nr. 31 poz. 208). 

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 142, nr 137 

poz. 1155; z 2003 r. nr 39 poz. 337, nr 116 poz. 1093; z 2004 r. nr 43 poz. 

393; z 2005 r. nr 30 poz. 252; z 2008 r. nr 72 poz. 420; z 2009 r. nr 54 poz. 

422). 

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły i placówki ( Dz. U. nr 56 poz. 506). 

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. nr 23 poz. 225; z 2003 r. nr 107 poz. 

1003).    

7. Rozporządzenie MENiS 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz.U. nr 83, poz. 562, nr 130 poz. 906; z 2008  Dz.U.nr 3 poz.9 z, nr 178 

poz. 1097; z 2009 Dz. U. nr 58 poz. 475, nr 83 poz.694) 

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i palcówkach, Dz. U nr 6 

poz. 69 z 2003. 

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki ( Dz .U. nr 135 poz. 1516). 
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10. Rozporządzenie RM z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się  

i uprawiających sporty wodne (Dz. U. nr 57 poz. 358). 

11. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego ( Dz. U. 217 poz. 2128 ). 

12. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432;  z 2003 r. nr 104 poz. 965, nr 141 

poz. 1362; z 2004 r. nr 164 poz. 1716; z 2005 r. nr 142 poz. 1191; z 2006 nr 

36 poz. 260, nr 86 poz. 595, nr 141 poz. 999). 

13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

Nr 112 poz. 1198; z 2002 r. nr 153 poz. 1271 z 2003 r. nr 153 poz.1272; z 

2004 r. nr 240 poz. 2407; z 2005 r. nr 64 poz. 565, nr 132 poz. 1110). 
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I. Ogólne informacje o szkole 

 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie zwana dalej “szkołą” jest szkołą 

publiczną. 

2. Szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki.  

3. Szkoła mieści się przy ulicy Sadzawki 1. 

4. Organem prowadzącym jest Gmina Kraków. 

 

 

 

II. Cele i zadania szkoły 

 

§ 1 

  

1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku 

6 – letniego cyklu kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 

12.02.2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, przepisach wydanych na 

jej podstawie oraz w Programie Wychowawczym Szkoły. 

3. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 

przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich   

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  

i wolności. 

4. Szkoła zapewnia uczniom poczucie tożsamości narodowej poprzez 

rozwijanie patriotyzmu, poszanowanie  polskiego dziedzictwa kulturowego, 

tradycji, a w szczególności naukę języka ojczystego oraz  historii i kultury 

naszego kraju.  

5. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej 

ukończenia oraz dalszego kształcenia na poziomie gimnazjum poprzez: 

1) organizację  zajęć edukacyjnych systemem klasowo-lekcyjnym; 

2) realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do 

możliwości szkoły, zgodnego z odpowiednim ramowym planem 

nauczania dla danej klasy; 

3) indywidualną pracę z uczniem z trudnościami w nauce 

i niepowodzeniami szkolnymi; 

4) pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi. 

6. Szkoła organizuje naukę religii rzymsko – katolickiej i etyki gwarantując 

uczniom wolność sumienia. O uczestnictwie ucznia w nauczaniu religii i 

etyki decydują rodzice. W przypadku uczniów o innym wyznaniu, szkoła 

zapewni naukę religii wówczas, gdy ilość ich nie będzie mniejsza niż dwóch. 

Nastąpi to na wyraźną prośbę rodziców. 
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7. Szkoła, działając w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów, organizuje: 

1) konkursy przedmiotowe, literackie, recytatorskie, artystyczne, sportowe                  

i inne zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów; 

2) lekcje wychowawcze o tematyce dostosowanej do potrzeb 

i zainteresowań uczniów; 

3) interdyscyplinarną pracownię szkolną (systematycznie powiększa jej 

księgozbiór); 

4) pracownie przedmiotowe i zabiega o ich właściwe wyposażenie; 

5) zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, 

6) wycieczki przedmiotowe, turystyczno – krajoznawcze, rekreacyjne 

„zielone szkoły”, „białe szkoły”; 

7) wyjścia do kin, teatrów, muzeów itp.; 

8) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poza normalnym trybem 

nauki, pozwalając ukończyć szkołę w skróconym czasie. 

 

 

§ 2 

 

1. W oparciu o zasady demokracji, tolerancji i sprawiedliwości, szkoła 

wychowuje młodzież w: 

1) umiłowaniu Ojczyzny; 

2) poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej; 

3) duchu humanizmu; 

4) szacunku do wykonywanej pracy oraz czuwa nad kształtowaniem 

u uczniów właściwych postaw moralnych i obywatelskich. 

2. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny, zapewnia każdemu dziecku 

prawo do kształcenia, wychowania i opieki, odpowiednio do wieku                

i osiągniętego rozwoju. 

3. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów 

i zasad określonych w ustawie - wspierając w tym względzie rodziców - 

stosownie do wieku, potrzeb i warunków szkoły poprzez: 

1) realizację własnego programu wychowawczego; 

2) kultywowanie dobrych tradycji; 

3) różnorodne formy współpracy z rodzicami; 

4) współpracę ze środowiskiem lokalnym; 

5) utrzymywanie kontaktu z instytucjami sprawującymi opiekę nad 

dzieckiem. 

4. Szkoła organizuje spotkania w celu przybliżenia i eliminowania tych 

obszarów patologii społecznej, które stanowią największe zagrożenie dla 

dzieci i młodzieży. 

5. Szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie w liczbie godzin 

przewidzianych w podstawie programowej.  
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§ 3 

 

1. Szkoła udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej wszystkim uczniom 

poprzez: 

1) stały kontakt uczniów, nauczycieli i rodziców z pedagogiem szkolnym; 

2) stały kontakt z PPP; 

3) współpracę z TPD; 

4) dostosowanie wymagań programowych; 

5) wyrównywanie i korygowanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności, 

6) eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń 

zachowania; 

7) organizację indywidualnego nauczania dla uczniów w oparciu o opinię 

poradni psychologiczno -pedagogicznej i decyzję zespołu orzekającego; 

8) organizację indywidualnego nauczania dla dzieci chorych, okresowo 

niezdolnych do nauki w warunkach szkolnych lub w domu. 

2. Liczbę godzin nauczania indywidualnego przydziela Dyrektor Szkoły po 

konsultacji z pedagogiem szkolnym, organem nadzorującym szkołę; 

3. W celu wyrównywania braków i rozwijania zainteresowań uczniów szkoła 

prowadzi zajęcia: 

1) dydaktyczno – wyrównawcze; 

2) korekcyjno – kompensacyjne; 

3) rewalidacyjne; 

4) koła zainteresowań. 

4. Nauczyciele uczący uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-

pedagogicznej zobowiązani są do dostosowania wymagań programowych wg 

zaleceń. 

5. Dla uczniów mających szczególne potrzeby edukacyjne szkoła opracuje 

kryteria wymagań i kryteria oceniania dostosowane do specyfiki tych 

uczniów. 

6. Szkoła zobowiązana jest poinformować rodziców o możliwości kształcenia 

w szkołach specjalnych, w oddziałach integracyjnych i wyrównawczych. 

7. Szkoła zapewni utworzenie oddziału integracyjnego wówczas, gdy w jej 

obwodzie znajduje się 5 – 8 uczniów niepełnosprawnych oraz warunki 

lokalowe będą dostosowane do poszczególnych uczniów. 

8. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji 

losowej, współpracując z innymi instytucjami, na mocy odrębnych 

przepisów. 

9. Szkoła, na miarę swoich możliwości, wspiera materialnie dzieci z rodzin 

nisko uposażonych.  
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§ 4 

 

1. Szkoła określa zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych 

odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny. 

1) każdy uczeń otoczony jest opieką nauczyciela w czasie lekcji i w czasie 

przerwy międzylekcyjnej. W czasie zajęć pozalekcyjnych opiekę 

sprawuje instruktor tych zajęć. W drodze do szkoły i ze szkoły za dziecko 

odpowiadają rodzice lub jego prawni opiekunowie, składając pisemne 

oświadczenia (np. samodzielnego powrotu do domu- uczniowie klas I-

III); 

2) za zasady organizacyjno – porządkowe, pełnienie dyżurów 

nauczycielskich w szkole odpowiada przed dyrektorem szkoły zastępca 

dyrektora szkoły, który przygotowuje harmonogram dyżurów od 

pierwszego dnia zajęć oraz udziela instruktażu; 

a) od godziny 7
50

 nauczyciel wraz z przedstawicielami Samorządu 

Uczniowskiego pełni dyżur przy bramie wejściowej do budynku 

szkolnego; 

b) od godziny 7
50

 i podczas przerw lekcyjnych dyżur pełnią nauczyciele 

według harmonogramu; 

c) nauczyciel zmuszony do zejścia z dyżuru uzgadnia koleżeńskie 

zastępstwo, powiadamiając nauczyciela dyżurującego wraz z nim; 

d) w razie nieobecności dwóch nauczycieli dyżurujących, wicedyrektor 

wyznacza nauczyciela zastępującego, odnotowując decyzję w księdze 

zastępstw; 

e) uczniowie zobowiązani są spędzać przerwy na korytarzach; 

f) harmonogram dyżurów wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim, portierni, sekretariacie szkoły; 

g) sale lekcyjne otwierają i zamykają nauczyciele, a klucze od sal 

znajdują się w pokoju nauczycielskim. 

3) zasady sporządzania zastępstw: 

a) w przypadku nieobecności nauczyciela wicedyrektor organizuje 

zastępstwo, odnotowując w księdze zastępstw; 

b) nauczyciel zastępujący potwierdza podpisem przyjęcie zastępstwa, co 

zobowiązuje go do odpowiedzialności za przeprowadzenie lekcji  

i bezpieczeństwo uczniów; 

c) zastępstwo można powierzyć  również pedagogowi szkolnemu, 

bibliotekarzowi szkolnemu, wychowawcy w świetlicy, który łączy 

wtedy grupę świetlicową z przydzieloną klasą; 

4) w czasie wycieczek opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel organizator  

- kierownik wycieczki wraz z innymi opiekunami (nauczyciele, rodzice). 

Organizator zobowiązany jest zgłosić wycieczkę na dwa dni przed 
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terminem wyjazdu. Rodzice sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie 

wyjść i wycieczek winni posiadać zgodę rodziców dzieci, nad którymi 

sprawują opiekę. 
 

5) Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wycieczek liczbę 

opiekunów dostosowuje się do wieku, sprawności, liczby uczniów oraz 

do rodzaju wycieczki i środka lokomocji. W związku  

z tym ustala się: 

a) w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych 

środków lokomocji opiekę powinien sprawować co najmniej jeden 

opiekun na grupę 30 uczniów; 

b) jeśli grupa korzysta ze środków lokomocji publicznej, jeden 

opiekun na 15 uczniów; 

c) przy przejazdach PKP, jeden opiekun na każdych 9 uczniów; 

d) na wycieczkach turystyki kwalifikowanej, jeden opiekun na 10 

uczniów; 

e) na szlakach górskich, jeden opiekun na od 7-10 uczestników; 

f) zielone szkoły, obozy dla dzieci do lat 10, jeden opiekun na 15 

uczniów, dzieci powyżej dziesiątego roku życia, jeden opiekun na 

20 uczestników. 

2. Szkoła zapewnia opiekę medyczną sprawowaną przez pielęgniarkę szkolną 

według odrębnych przepisów. 

3. Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel uczący w danym oddziale, 

któremu obowiązki wychowawcy powierza dyrektor szkoły. 

4. W miarę możliwości, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej 

skuteczności, wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania 

w klasach I – III oraz w klasach IV – VI. 

5. Dyrektor Szkoły powierza obowiązki wychowawcy klasy nauczycielom. 

6. Wychowawca jest uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie 

opiekunem dziecka. Pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym 

szkoły, stwarzając warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego 

uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

7. Sprawując opiekę wychowawczą nad uczniami, wychowawca 

w szczególności: 

1) poznaje i ustala w toku procesu wychowawczego potrzeby opiekuńczo – 

wychowawcze swoich uczniów, odnotowuje uzyskane informacje                 

w dokumentacji wychowawcy; 

2) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

3) czuwa nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad 

wymiarem i rozkładem pracy domowej; 

4) interesuje się postępem uczniów w nauce, szuka przyczyn niepowodzeń              

i podejmuje środki zaradcze; bada przyczyny niewłaściwych zachowań 

uczniów, udziela im pomocy, rad i wskazówek; 
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5) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy 

życia zespołowego, rozwijającego każdego z wychowanków i łączące 

zespół uczniowski; 

6) ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

przy wyborze tematyki kieruje się potrzebami wychowawczymi zespołu 

lub jego grup oraz propozycjami uczniów i rodziców, włączając ich do 

pomocy w planowaniu i organizowaniu tych zajęć. Tematyka godzin 

winna być ściśle związana z programem wychowawczym szkoły; 

7) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale; 

8) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, 

tj. psychologiem, logopedą, reedukatorem, lekarzami różnych 

specjalności w celu rozpoznania uzdolnień, zainteresowań, trudności   

i potrzeb swoich wychowanków; 

9) utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami uczniów poprzez spotkania 

wg terminarza ustalonego na początku roku szkolnego (nie mniej niż trzy 

razy w półroczu), indywidualne spotkania z rodzicami (na prośbę 

nauczyciela lub rodziców); 

10) korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

upoważnionych placówek, instytucji oświatowych i naukowych. 

 

8. Początkującym nauczycielom – wychowawcom pomocy udziela dyrektor 

szkoły oraz inni doświadczeni nauczyciele – wychowawcy. 

 

 

§ 5 

 

1. Rodzice lub uczniowie mogą wnioskować o zmianę wychowawcy lub 

nauczyciela uczącego w danym oddziale. Wniosek taki skierowany być 

powinien do dyrektora szkoły, który zaznajamia się z opinią Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. 

2. Procedura i tryb postępowania: 

1) strona wnioskująca kieruje pisemny wniosek ze szczegółowym 

uzasadnieniem do dyrektora szkoły; 

2) dyrektor szkoły powiadamia zainteresowanego nauczyciela 

i przeprowadza z nim wyjaśniającą rozmowę; 

3) w razie potrzeby zasięga opinii innych organów szkoły i przeprowadza 

konfrontację; 

4) zainteresowany nauczyciel może zwrócić się do związków zawodowych 

z prośbą o opinię o swojej pracy; 

5) Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję opartą na dogłębnym 

przeanalizowaniu faktów dotychczasowej i obecnej pracy nauczyciela, 

jego osiągnięć oraz zaangażowania w życie szkoły i pisemnie 

powiadamia zainteresowanych; 
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6) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły, tryb postępowania 

wyjaśniającego prowadzi wybrany przez zainteresowanego nauczyciela 

członek zespołu doradczego, po czym decyzję przedstawia dyrektorowi 

szkoły; 

7) w razie nieuzyskania porozumienia, Dyrektor Szkoły zwraca się do 

organu nadzorującego z prośbą o pomoc w rozwiązaniu sprawy, 

równocześnie powiadamiając zainteresowane strony.  

 

 

III. Organy  Szkoły 

 

§ 6 

 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Szkolny Samorząd Uczniowski. 

 

2. Kompetencje Dyrektora Szkoły: 

1) Dyrektor Szkoły jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników 

szkoły, wychowawcą i opiekunem uczniów, jednoosobowo kieruje pracą 

Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący oraz reprezentuje placówkę 

w stosunkach zewnętrznych; 

2) w ramach reprezentacji, o której mowa w punkcie 1, Dyrektor Szkoły jest 

uprawniony do dysponowania środkami finansowymi szkoły, w tym do 

zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz szkoły do wysokości 

środków finansowych pozostających w dyspozycji jednostki zgodnie z jej 

rocznym planem finansowym, z zachowaniem przeznaczenia 

powyższych środków wynikającego z postanowień powyższego planu. 

3) Dyrektor Szkoły sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za 

całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej 

i administracyjno - gospodarczej szkoły, a przede wszystkim za: 

a) racjonalne planowanie i właściwą organizację pracy, zgodną 

z potrzebami uczniów i środowiska szkolnego, zasadami higieny pracy 

umysłowej, porządku i dyscypliny; 

b) poziom i wyniki pracy dydaktyczno – wychowawczej; 

c) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, udzielanie 

nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy oraz ukierunkowanie 

ich wysiłku na systematyczne pogłębianie wiedzy i doskonalenie 

umiejętności zawodowych; 

d) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły; 
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e) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku               

o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej; 

f) przedstawianie Radzie Pedagogicznej  spostrzeżeń po obserwacjach 

zajęć prowadzonych  przez nauczycieli  oraz informacji o działalności 

szkoły; 

g) zaspokajanie kulturalnych i zdrowotnych potrzeb uczniów oraz 

organizowanie ich czasu wolnego w ramach programowej działalności 

szkoły; 

h) zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły 

należytych warunków higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa              

i opieki na jej terenie oraz w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

i) współpracę szkoły z organizacjami związkowymi, Radą Rodziców, 

Szkolnym Samorządem Uczniowskim oraz instytucjami środowiska 

lokalnego; 

j) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych 

nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły; 

k) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej,  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

l) powoływanie na czas kolejnego roku szkolnego zespołów do 

wykonania przydzielonych zadań dodatkowych; 

m) majątek szkoły i prawidłowe powierzenie odpowiedzialności 

materialnej za poszczególne składniki majątkowe podległym sobie 

pracownikom; 

n) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi 

szkoły; 

o) zgodne z przepisami prawa podejmowanie uchwał  przez Radę 

Pedagogiczną; 

p) prowadzenie ewidencji spełnienia obowiązku szkolnego, rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz kontrola jego realizacji; 

q) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

r) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

4) Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy również podejmowanie decyzji 

o: 

a) przyjęciu do szkoły podstawowej dziecka, które mieszka poza rejonem 

szkoły (rodzic składa podanie ze stosownymi załącznikami); 

b) odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka, nie dłużej niż o jeden rok, 

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

c) na wniosek rodziców, dyrektor publicznej szkoły podstawowej  

w obwodzie, w którym dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie 
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przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniające 

odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie 

może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej 

szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. 

5) Dyrektor Szkoły odpowiada za prawidłowe prowadzenie gospodarki 

finansowej, a w szczególności za: 

a) opracowanie rocznych planów finansowych szkoły i ich zatwierdzenie 

w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania; 

b) w razie zastrzeżenia sobie,  na mocy odrębnych przepisów, przez organ 

prowadzący szkołę prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych 

szkoły przez organy wykonawcze organu prowadzącego szkołę, 

dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego 

planu finansowego tym organom do zatwierdzenia; 

c) prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego, 

gospodarowanie środkami finansowymi szkoły; 

d) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych 

obowiązującego planu finansowego i w kwotach nieprzekraczających 

wysokości w nich przewidzianych; 

e) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem 

prowadzącym szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu, 

f) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach 

publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze 

środków otrzymanych od organu prowadzącego szkołę, objętych 

rocznym planem finansowym szkoły; 

g) za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne 

gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem szkoły. 

6) W zakresie spraw, o których mowa w punkcie 5 Dyrektor Szkoły podlega 

nadzorowi organu prowadzącego szkołę, na zasadach wynikających  

z odrębnych przepisów. 

3. Kompetencje Zastępcy Dyrektora Szkoły (wicedyrektora szkoły): 

1) W szkole istnieje stanowisko wicedyrektora szkoły powoływanego przez 

Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu 

prowadzącego. Wicedyrektor Szkoły wykonuje zadania powierzone 

przez Dyrektora Szkoły w zakresie kierowania i nadzoru pracy 

dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-

gospodarczej. 

2) Do kompetencji Wicedyrektora Szkoły należy: 

a) przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć; 

b) przygotowanie rozkładu dyżurów nauczycieli i czuwanie nad ich 

prawidłową realizacją; 

c) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 
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d) rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli; 

e) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej; 

f) udział w kierowaniu działalnością wychowawczą szkoły; 

g) prowadzenie dokumentacji przydzielonych przez dyrektora obserwacji 

zajęć, realizowanych przez nauczycieli; 

h) współpraca z Radą Rodziców; 

i) kierowanie i odpowiedzialność za całokształt życia szkoły 

w przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły. 

3) Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora szkoły określa przydział 

czynności. 

4. Kompetencje Rady Pedagogicznej 

1) Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem szkoły powołanym do 

rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych 

z całokształtem jej statutowej działalności, zwłaszcza związanych 

z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą. Zasady 

działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin. 

2) Dyrektor może powołać zespół doradczy składający się  z przedstawicieli 

Rady Pedagogicznej, wybieranych demokratycznie (głosowanie). 

3) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) uchwalanie regulaminu własnej działalności; 

b) opracowanie i uchwalanie statutu szkoły, programu wychowawczego  

i profilaktycznego szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców; 

c) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

d) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole; 

f) podejmowanie uchwał w sprawie indywidualnego toku nauki ucznia; 

g) podejmowanie uchwał w sprawie promowania uczniów klas I – II poza 

normalnym trybem (skrócenie toku nauki); 

h) podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia ucznia do innej klasy, 

i) wnioskowanie do organu prowadzącego o odwołanie Dyrektora Szkoły 

z jego funkcji; 

j) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z funkcji 

kierowniczej w szkole; 

k) zatwierdzanie propozycji Dyrektora Szkoły  w sprawie powołania 

zespołu doradczego składającego się z przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej; 

l) rozstrzyganie zaistniałych sytuacji konfliktowych oraz innych 

problemów na wniosek Dyrektora Szkoły; 

m) zatwierdzenie wniosków nauczycieli w sprawie przyznawania nagród, 

wyróżnień i kar regulaminowych uczniom; 

n) powoływanie, w zależności od potrzeb, stałych i doraźnych komisji; 
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o) podejmowanie uchwał w sprawach wniosków zgłaszanych przez 

członków rady; 

p) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

q) wyrażenie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego; 

r) cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego; 

s) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego; 

w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

4) Rada Pedagogiczna opiniuje: 

a) szkolny zestaw programów nauczania; 

b) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych oraz wynikających z Art.20KN tzw. „kartowych”; 

c) projekt przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

d) projekt planu finansowego szkoły; 

e) wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom  nagrody kuratora, 

ministra oraz wyróżnień resortowych; 

f) wnioski rodziców lub uczniów odnośnie zmiany wychowawcy lub 

innego nauczyciela. 

5) Rada Pedagogiczna realizująca zadania  ma obowiązek zasięgania opinii 

przedstawiciela Rady Rodziców i uczniów w sprawach:  

a) programu wychowawczego szkoły; 

b) programu profilaktycznego szkoły; 

c) doboru tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 

d) organizacji zajęć pozalekcyjnych w tym godzin wynikających  

z Art.20KN i innych form działalności wychowawczej, np. wycieczki, 

wczasy śródroczne; 

e) ustalania zasad pomocy materialnej uczniom. 

5. Kompetencje Rady Rodziców: 

1) występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły; 

2) uchwalanie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu 

wychowawczego szkoły ( obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego 

przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki ( dostosowanego do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców); 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania szkoły; 
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4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora 

Szkoły; 

5) pobieraniu darowizny i zarządzaniu finansami.  

6. Kompetencje Szkolnego Samorządu Uczniowskiego: 

1) uczniowie mają prawo do zrzeszania się w organizacjach uczniowskich                 

i młodzieżowych. Powszechną organizacją działającą w szkole jest 

Samorząd Uczniowski. Tworzą go wszyscy uczniowie. Powołany jest do 

rozwijania ich samorządności i kształtowania postaw współgospodarzy 

szkoły. Jedynymi reprezentantami ogółu uczniów są Organy Samorządu 

Szkoły. Zasady wybierania i działania Organów Samorządu, jak również 

zadania i formy działalności Samorządu Uczniowskiego określa 

regulamin. 

2) Do kompetencji Szkolnego Samorządu Uczniowskiego należy 

przedstawienie Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły i Radzie 

Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, 

a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, programem 

wychowawczym i celowością realizowania ich treści; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 

i zachowaniu – zgodnie z ustalonymi kryteriami; 

3) prawo do organizacji życia szkoły z uwzględnieniem zachowania 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem  własnych 

zainteresowań; 

4) prawo do redagowania gazetek szkolnych i audycji radiowych przez 

radiowęzeł szkolny; 

5) prawo organizacji działalności kulturalno - oświatowej, sportowej 

i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna Szkolnego 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

§ 7 

 

1. Informacje dotyczące pracy szkoły, a więc terminarze, regulaminy, bieżące 

sprawy zamieszczane są na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym 

dla wszystkich miejscu. 

2. Bieżące informacje o planowanych działaniach lub decyzjach 

przewodniczący RP przekazuje: 

1) Radzie Pedagogicznej na zebraniach Rady Pedagogicznej lub poprzez 

książkę komunikatów i zarządzeń; 

2) Radzie Rodziców na ustalonych z Radą Rodziców zebraniach; 
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3) Szkolnemu Samorządowi Uczniowskiemu poprzez opiekunów 

Samorządu oraz podczas  apeli szkolnych. 

Informacje o podjętych działaniach i decyzjach przekazywane 

są poszczególnym organom szkoły na wspólnych zebraniach. 

 

 
 

IV. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

 

 

§ 8 

 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki poprzez: 

1) uczestnictwo w zebraniach rodzicielskich klasowych i ogólnoszkolnych, 

2) indywidualne rozmowy wychowawców i nauczycieli  przedmiotów 

z rodzicami w sprawach dydaktyczno – wychowawczych; 

3) indywidualne kontakty rodziców z pedagogiem szkolnym i poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną; 

4) pomoc w organizowaniu przedsięwzięć (wycieczki, zielone szkoły, 

wyjścia do kin, teatrów, uroczystości itp.). 

2. Rodzice mają obowiązek: 

1) Rodzice  dziecka  podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani 

są do informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, 

dyrektora szkoły podstawowej,  w obwodzie której dziecko mieszka,  

o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 

16 ust. 5b ( za granicą, w tym  na podstawie umów międzynarodowych 

lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranej przez szkoły, 

jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub  

w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej); 

2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do szkoły; 

3) zapewnić mu warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

4) systematycznie informować się o jego postępach w nauce i o zachowaniu 

przez cały okres jego pobytu w szkole oraz poznać przyczyny trudności; 

5) stosować w procesie wychowania i kształcenia dziecka formy pomocy  

i zabiegi wychowawcze i dydaktyczne ustalone wraz z wychowawcą, 

nauczycielami uczącymi i pedagogiem szkolnym w toku szczerych 

rozmów; 

6) dbać o wygląd zewnętrzny i higienę dziecka; 

7) zapewnić dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunki 

do nauki określone w zezwoleniu Dyrektora Szkoły; 
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8) przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy 

rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca 

na co najmniej 50 %. 

3. Rodzice mają prawo do przedstawiania szkole swoich uwag, zastrzeżeń                 

i wniosków dotyczących jej funkcjonowania. 

4. W załatwianiu różnych spraw rodzice powinni przestrzegać drogi służbowej. 

5. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez 

ucznia szkody. 

6. Nauczyciele mają obowiązek: 

1. zapoznać rodziców z: 

a) zamierzeniami i zadaniami edukacyjnymi i wychowawczymi w klasie  

i szkole; 

b) wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom oraz sposobami 

sprawdzania ich osiągnięć; 

c) zasadami oceniania; 

d) przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnymi uregulowaniami, 

e) możliwością wyboru uczestnictwa dziecka w zajęciach religii i/lub 

etyki. 

2. udzielać rodzicom lub opiekunom dziecka rzetelnej informacji 

o postępach w nauce i zachowaniu oraz fachowych porad w sprawach 

wychowania i kierunku kształcenia ucznia; 

3. poinformować o sposobie nauczania i zakresie treści dotyczących zajęć 

wychowania do życia w rodzinie. Obie współdziałające ze sobą strony 

winny we wzajemnych oddziaływaniach kierować się: 

a) dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw; 

b) wzajemną tolerancją i okazywaniem szacunku dla poglądów i starań 

strony drugiej. 

7. Terminarz stałych spotkań z rodzicami winien być podany na pierwszym 

zebraniu w nowym roku szkolnym. Uwzględniane winny być propozycje 

rodziców dotyczące częstotliwości i tematyki tych spotkań,  z możliwością 

udziału w nich specjalistów. 

 

 

§ 9 

 

O sytuacjach konfliktowych rodzice mają prawo poinformowania Dyrektora 

Szkoły w formie ustnej lub pisemnie. Rodzice mają prawo do uzyskania  

w formie pisemnej lub ustnej wyjaśnienia o sposobie załatwienia sprawy. Każda 

sprawa konfliktowa winna być rozstrzygana  w pierwszej kolejności przez 

wychowawcę, Dyrektora Szkoły, a w razie konieczności przez organ 

nadzorujący lub prowadzący szkołę. 

 

 



18 

 

 

V. Organizacja Szkoły 

 

§ 10 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

 

 

§ 11 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora 

Szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu 

nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły 

zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę 

pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną 

liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych, finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć 

edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora 

Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego,                                

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

 

§ 12 

 

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

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania 

zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem 

dopuszczonym do użytku szkolnego. 

2. Przy nauczaniu przedmiotów, gdzie wymagane są specjalne warunki nauki                              

i bezpieczeństwa, można dokonać podziału oddziałów na grupy  

(wychowanie fizyczne, języki obce, informatyka). Należy przy tym 

uwzględnić wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz 

zasady tworzenia grup. 

3. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów oraz podziału na grupy regulują 

odrębne przepisy (Rozporządzenie MENiS  z dnia 12.02.2002 r. oraz 

wewnętrzne postanowienia organu prowadzącego). 
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4. Na wniosek organu prowadzącego w szkole może być zorganizowany 

oddział przedszkolny – klasa “0” – realizujący program wychowawczy 

przedszkola. 

 

 

§ 13 

 

1. Zajęcia edukacyjne, których tygodniowy wymiar określa obowiązujący dla 

danej klasy plan nauczania, odbywają się w systemie klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami  nie powinny być 

krótsze niż 10 minut, natomiast jedna lub dwie przerwy,  tzw. obiadowe, nie 

mogą trwać krócej niż 15 minut. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach piątych i szóstych mogą 

rozpoczynać się o godzinie 7.10. 

 

 

§ 14 

 

1. Niektóre zajęcia,  np. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  i  inne zajęcia 

nieobowiązkowe, np. koła  zainteresowań, mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także                         

w formie wycieczek i wyjazdów. 

2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, a opłacanych z budżetu 

szkoły, nie może być niższa niż 10 osób, a na zajęciach gimnastyki 

korekcyjnej nie może być wyższa niż 12 osób. 

3. Zajęcia organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych. 

 

§ 15 

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz 

studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 

(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 

Dyrektorem Szkoły lub -  za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami,  

a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Na mocy tego 

porozumienia nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie praktyk od 

szkoły wyższej lub zakładu kształcenia nauczycieli. 
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§ 16 

 

1. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z ciepłego posiłku i higieniczne 

warunki jego spożycia w stołówce szkolnej. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala firma 

prowadząca stołówkę w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Dopuszcza się 

możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat  uczniów, którzy 

potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia. Koszt  obiadów 

bezpłatnych lub częściowo zwolnionych z opłat pokrywany jest  z funduszy   

anonimowych ofiarodawców oraz MOPS. 

3. Podczas posiłków opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel według 

ustalonego harmonogramu. 

4. Stołówka może być prowadzona przez ajenta na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy ajentem a Dyrektorem Szkoły według ustawowych przepisów. 

 

 

§ 17 

 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji 

zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań 

uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy wśród uczniów. 

2. Głównymi celami działalności biblioteki są: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych 

związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami 

uczniów; 

2) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci 

bibliotek i ośrodków informacyjnych; 

3) kształtowanie postaw humanistycznych, kultury humanistycznej, 

umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenie. 

1) Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) praca pedagogiczna z czytelnikami: 

a) udostępnianie zbiorów; 

b) udzielanie informacji rzeczowych, bibliograficznych; 

c) rozmowy z czytelnikami; 

d) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

e) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego; 

f) prowadzenie różnych form wizualnej informacji o książkach; 

g) systematyczna współpraca z nauczycielami i udział w realizacji planu 

pracy szkoły; 

h) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu 

samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji; 
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i) wspieranie uczniów w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu 

informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych; 

j) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie 

informacyjnym; 

k) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową               

i społeczną; 

2) prace organizacyjne: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli                

i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie                                  

z obowiązującymi przepisami; 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 

d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

e) selekcjonowanie zbiorów; 

f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki; 

g) udział w kontroli zbiorów. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych 

przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury                    

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w 

sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, 

poz. 1283). Skontrum przeprowadza się na specjalnych drukach. 

( Arkusz kontroli Pu-B-161) 

2) Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły, a także rodzice zainteresowani poszerzaniem wiedzy 

pedagogicznej. 

3) Biblioteka posiada osobne pomieszczenie, w którym: 

1) gromadzi się i opracowuje zbiory; 

2) prowadzi się wypożyczanie zbiorów do domu; 

3) jest wydzielony kącik czytelniczy, umożliwiający korzystanie ze zbiorów 

na miejscu; 

4) prowadzi się zajęcia z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego 

uczniów (w grupach, klasach lub w inny sposób). 

4) Biblioteka jest dostępna dla czytelników codziennie  w godzinach pracy 

bibliotekarza (z wyjątkiem środy). 

5) Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów 

określa regulamin biblioteki, ustalony przez Dyrektora Szkoły. 

6) Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych 

uczniów; 

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania                             

i samokształcenia; 
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c) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników  

i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie; 

2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów 

multimedialnych; 

c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa 

uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne 

podręczniki; 

d) egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki; 

3) rodzicami w zakresie: 

a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe; 

b) przekazywania informacji o sposobie wywiązania się z dbania                    

o wspólne podręczniki. 

4) pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz 

instytucjami kulturalno - oświatowymi w zakresie organizowania imprez 

czytelniczych. 

 Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. 

 

 

§ 18 

 

1. Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów klas I – IV, którzy muszą dłużej 

przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności. Posiada odpowiednie 

pomieszczenia. 

3. Świetlica czynna jest od godziny 7.00 do 17.00 Godziny pracy mogą być 

zmienione w zależności od liczby dzieci i możliwości kadrowych. 

4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych (uzależnione od 

planu lekcji). Grupa wychowawcza w świetlicy liczy nie więcej niż 25 

uczniów. 

5. Cele i zadania wychowawcze świetlicy: 

Celem działalności świetlicy jest:  

1) zorganizowanie opieki wychowawczej przed i po zakończonych 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach 

pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce 

oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji oraz 

umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez organizację kół 

zainteresowań; 

2) kształtowanie postaw moralnych i kultury bycia; 

3) rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej; 
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4) rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

własne i kolegów; 

5) obserwacje otaczającego świata i rozbudzanie wrażliwości społecznej              

i estetycznej; 

6) rozwijanie indywidualnych zainteresowań wychowanków; 

7) kształtowanie nawyków higienicznych. 

6. Formy pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb dzieci i wieku 

wychowanków: 

1) pomoc w odrabianiu lekcji i w nauce; 

2) zajęcia plastyczne; 

3) zajęcia muzyczno – ruchowe; 

4) gry i zabawy ruchowe; 

5) zajęcia “sprawne ręce”; 

6) czytelnictwo; 

7) przygotowywanie spektakli teatralnych oraz występy w grupie klas  

I – IV; 

8) gry i zabawy na boisku szkolnym i placu zabaw; 

9) zajęcia artystyczne. 

7. Świetlica prowadzi dokumentację: 

1) plan pracy; 

2) dzienniki zajęć; 

3) karty zapisów; 

4) kronika świetlicy. 

 

 

§ 19 

 

Dla realizacji zadań statutowych szkoła posiada: 

1) sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny, pomoce  i przybory 

szkolne, 

2) gabinet terapii pedagogicznej; 

3) bibliotekę z właściwie i celowo dobranym księgozbiorem; 

4) świetlicę szkolną; 

5) gabinet medyczny; 

6) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze; 

7) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych: sala (miejsce) zabaw 

„Radosna szkoła” i do gimnastyki korekcyjnej, plac zabaw „Radosna 

szkoła”, kompleks boisk sportowych typu „Orlik”; 

8) salę gimnastyczną z przyległymi szatniami; 

9) pomieszczenia do nauczania indywidualnego i zajęć wyrównawczych; 

10) archiwum. 
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§19a 

 

Szkoła nie pobiera od rodziców opłat z tytułu udostępniania rodzicom 

gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, bez względu na 

postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

 

 

VI. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły 

 

 

§ 20 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji 

i obsługi. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy. 

2. Zakres obowiązków nauczycieli i innych pracowników ustala Dyrektor 

Szkoły. 

 

 

§ 21 

 

1. Pracownicy administracji i obsługi podlegają przepisom prawa pracy 

i innym zarządzeniom dotyczącym tej grupy pracowniczej. 

2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności: 

1) troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, 

przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków; 

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w szkole regulaminu 

porządkowego; 

4) poszanowanie mienia szkolnego; 

5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

3. Pracownicy administracji i obsługi ponoszą materialną odpowiedzialność za 

powierzony sprzęt na swoim odcinku pracy. 

 

 

§ 22 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą. Jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, 

w poszanowaniu Konstytucji RP, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności 
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sumienia, sprawiedliwości i szacunku dla pracy. Dba o kształtowanie   

u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

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

Kieruje się w swoich działaniach dobrem uczniów, postawą moralną                         

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej uczniów. 

3. Zakres zadań nauczycieli obejmuje w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów od 

rozpoczęcia do zakończenia zajęć; 

2) stymulowanie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju 

psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

3) prawidłowe organizowanie przebiegu procesu dydaktycznego; 

4) stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania; 

5) uczenie praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności; 

6) stosowanie różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności; 

7) obiektywne, bezstronne i systematyczne ocenianie ucznia; 

8) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

10) indywidualizowanie pracy, motywowanie uczniów do udziału 

w konkursach i życiu kulturalnym szkoły; 

11) współpracowanie z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym; 

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej poprzez uczestnictwo w konferencjach metodycznych, 

kursach organizowanych przez MCDN, inne ośrodki doskonalenia 

zawodowego, uzyskiwanie nowych kwalifikacji  i podejmowanie studiów 

podyplomowych oraz kolejnych stopni awansu zawodowego; 

13) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, we wszystkich zebraniach Rady 

Pedagogicznej, komisjach i zespołach powołanych przez Dyrektora 

Szkoły; 

14) poszerzanie bazy dydaktycznej; 

15) dbałość o przydzielone sale lekcyjne, pomoce dydaktyczno-

wychowawcze oraz inny sprzęt szkolny; 

16) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 

17) przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, przepisów 

przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, wszystkich 

regulaminów obowiązujących w szkole oraz zarządzeń Dyrektora Szkoły, 

zarówno ustnych, jak i wpisanych w księgę komunikatów i zarządzeń; 

18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbałość o właściwe 

relacje międzyludzkie, przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

19) nauczyciel biorący udział w przeprowadzaniu sprawdzianu wykonuje 

czynności związane z przeprowadzeniem tego sprawdzianu w ramach 

czynności zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 



26 

 

stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( inne czynności  i zajęcia 

wynikające z zadań statutu szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem 

zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb                           

i zainteresowań uczniów); 

20) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających 

potrzeby i zainteresowania uczniów; 

21) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę 

w klasie pierwszej szkoły podstawowej; 

22) obowiązek uczestniczenia w pracach komisji sprawdzianu wiadomości 

po klasie VI. 

4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt                  

i pomoce. 

 

 

§ 23 

 

1. Pedagog szkolny organizuje i koordynuje opiekę psychologiczno-

pedagogiczną na terenie szkoły, ściśle współpracując z nauczycielami 

i wychowawcami klas. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) współudział w opracowaniu Planu Pracy Szkoły, Programu 

Wychowawczego i Programu Profilaktycznego; 

2) współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci poprzez: 

a) cotygodniowe dyżury w szkole (doradztwo pedagogiczno -

psychologiczne); 

b) udzielanie porad i pomocy w trudnych wychowawczo przypadkach; 

c) działania interwencyjne w stosunku do rodziców niewywiązujących się 

z obowiązków wobec dziecka; 

d) organizowanie spotkań mających na celu przybliżenie tych obszarów 

patologii społecznej, które stanowią dla dzieci największe zagrożenie, 

3) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz 

analiza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych; 

4) udzielanie porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności 

w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych; 

5) udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w ich pracy 

z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze; 

6) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach 

uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce; 

7) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami 

niedostosowania społecznego; 

8) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się             

w trudnej sytuacji życiowej (dożywianie, pomoc finansowa); 
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9) współpraca z PPP w zakresie konsultacji i form pomocy udzielanej 

uczniom w szkole oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy 

w indywidualnych przypadkach; 

10) informowanie nauczycieli o treści orzeczenia lub opinii o dziecku. 

 

 

§ 24 

 

1. Szkoła prowadzi  gabinet terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu. W zajęciach korekcyjno – 

kompensacyjnych udział biorą dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią. 

2. Zadaniem nauczyciela jest: 

1) stymulowanie rozwoju obniżonych funkcji 

a) w analizie, syntezie wzrokowej; 

b) w koordynacji wzrokowo-motorycznej; 

c) w sprawności manualnej. 

2) eliminowanie zaburzeń percepcji słuchowej. 

3. Nauczyciel, prowadząc zajęcia korekcyjno - kompensacyjne szczególnie 

winien okazywać dzieciom wiele życzliwości i serdeczności. 

4. Nauczyciel reedukator utrzymuje ścisły kontakt z wychowawcami i innymi 

nauczycielami uczącymi w danym oddziale. 

5. Nauczyciel reedukator formułuje wnioski i wytyczne do dalszej 

indywidualnej pracy z uczniem. 

 

 

VII. Zadania zespołów nauczycieli 

 

 

§ 25 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, któremu 

przewodniczy wychowawca klasy. 

2. Zadaniem tego zespołu jest: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, dobór 

podręczników dostosowanych do zestawu programów oraz 

modyfikowanie zestawu w miarę potrzeb; 

2) występowanie do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o dopuszczenie do 

realizacji zestawu programów dla danego oddziału, 

3) analizowanie skuteczności wybranego zestawu; 

4) właściwa korelacja treści programowych realizowanych w ramach 

kształcenia. 
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§ 26 

 

1. Nauczyciele – wychowawcy tworzą zespół wychowawców. Zespołem 

kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek 

członków. 

2. Do zadań tego zespołu należy: 

1) udział w planowaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych 

i profilaktycznych szkoły; 

2) współpraca przy konstruowaniu  rocznych planów wychowawczych               

i  ocena ich realizacji; 

3) udział w opracowywaniu szczegółowych zasad oceniania zachowania 

uczniów; 

4) opracowanie tematyki godzin wychowawczych; 

5) współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych. 

 

 

§ 27 

 

1. Nauczyciele  przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany na 

wniosek członków przez Dyrektora Szkoły. 

2. W szkole działają zespoły nauczycieli: 

1) nauczania wczesnoszkolnego; 

2) przedmiotów humanistycznych; 

3) przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; 

4) wychowawców. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy  nauczycieli dla  uzgadniania sposobów 

realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie 

wyboru programów nauczania; 

2) sformułowanie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowania 

programu nauczania, szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

3) opracowanie narzędzi wewnątrzszkolnego pomiaru osiągnięć 

edukacyjnych uczniów; 

4) opracowanie dokumentacji dotyczącej postępów ucznia; 

5) udział w organizowaniu wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 

oraz doradztwa dla początkujących nauczycieli; 
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6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także              

w uzupełnieniu ich wyposażenia; 

7) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole programów 

autorskich, innowacji i eksperymentów z zakresu nauczania; 

8) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed 

dopuszczeniem do użytku w szkole. 

 

 

 

§ 28 

 

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowo - zadaniowe. Powołuje je 

Dyrektor Szkoły, m.in. w celu: 

1) rozwiązania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i innych 

wynikających z doraźnych potrzeb szkoły; 

2) przygotowania projektu planu pracy szkoły; 

3) przygotowania projektu zmian w statucie i innych wewnętrznych 

regulaminach. 

2.  Po wykonaniu zadania zespół zostaje rozwiązany. 

 

 

VIII. Uczniowie Szkoły 

 

 

§ 29 

 

1. Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

a w miarę wolnych miejsc, na prośbę rodziców, również spoza tego obwodu. 

Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice dziecka, bądź jego prawni 

opiekunowie. 

2. Obwód szkoły stanowią ulice: 

Akacjowa, Bajana, Bohaterów Wietnamu nr 3, 4, 5, Chałupnika, 

Dzielskiego, Kajty, Anieli Krzywoń, Lublańska nr 24, Majowa, Meissnera nr 

2, 4, 6, Miechowity nr 8, 10, 13, 15, 15a, 17, 17a, 19, 19a, Młyńska, 

Młyńska Boczna, Nieznana, Pilotów, Podmiejska, Pszona, Raciborskiego, 

Rozmarynowa, Sadzawki, Srebrna, Stanisława ze Skalbmierza nr 10, 12, 

Startowa, Swojska, Ułanów od nr 67 do końca, Widna, Wysoka,                               

Ks. Pijarów, Żwirki i Wigury, Żarnowa. 

3. Zasady rekrutacji uczniów: 

1) na podstawie wykazu z biura ewidencji ludności Dyrektor Szkoły 

dokonuje spisu dzieci objętych w danym roku obowiązkiem szkolnym; 
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2) informację o zapisie  dziecka do szkoły przekazują rodzice najpóźniej do 

końca kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpocznie 

naukę; 

3) rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną; 

4) regulamin rekrutacji w załączniku. 

4. Pierwsze spotkanie rodziców z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami 

odbywa się w pierwszej połowie czerwca. 

 

 

 

§ 30 

 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat i trwa do ukończenia 

szkoły, tj. do 13 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 

 w roku kalendarzowym, w którym uczeń ukończy 18 lat. W przypadku 

dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 6 lat, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być 

odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 10 lat. 

2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie 

spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż 

o rok. 

3. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej                 

6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończy 10 lat. 

4. Dziecko, które wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki 

szkolnej może, na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w szkole 

podstawowej jeśli  ukończyło 6 lat przed 1 września w danym roku. 

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego lub wcześniejszego 

przyjęcia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, w której obwodzie dziecko 

mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Na wniosek rodziców, Dyrektor Szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, 

może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą i określić 

jego warunki. 

 

 

§ 31 

 

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 
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1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza 

ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

2) pozytywnych wyników egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego 

na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, 

klasyfikowania i promowania; 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą 

i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu 

odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

2. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka obcego 

niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może:  

1) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we 

własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego; 

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

się w poprzedniej szkole; 

3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole; 

4) uczeń z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi może być 

zwolniony z nauki drugiego języka  obowiązkowego. 

3. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako 

przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego  

z tej samej lub innej szkoły wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 

 

 

§ 32 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie organizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, 

bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności; 

3) uzyskania pomocy materialnej w formie ulg w opłatach za wyżywienie, 

bądź zasiłku losowego; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 

życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza 

tym dobra innych osób; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce; 
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8) wnoszenia do Dyrektora Szkoły przed zebraniem klasyfikacyjnej Rady 

Pedagogicznej prośby o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego  

z danego przedmiotu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami; 

9) udziału w konkursach na zasadzie dobrowolności; 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego; 

11) uzyskania od nauczyciela wyjaśnienia niezrozumiałego problemu lub 

innych trudności w nauce; 

12) zwracania się o pomoc w sprawach trudnych do wychowawcy, pedagoga 

szkolnego, dyrektora; 

13) odwołania się od decyzji o karze; 

14) udziału we wszystkich imprezach klasowych i szkolnych; 

15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz 

zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 

16) odpoczynku w czasie przerw między lekcjami oraz w dniu wolnym od 

zajęć. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne oraz 

aktywnie w nich uczestniczyć; 

2) usprawiedliwiać nieobecność u nauczyciela - wychowawcy. Dopuszcza 

się zwolnienie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie nieobecności 

przez rodzica lub prawnego opiekuna w terminie do tygodnia od powrotu 

ucznia do szkoły; 

3) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły; 

4) godnie reprezentować szkołę zgodnie ze swoimi możliwościami                          

i umiejętnościami; 

5) dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego ujednoliconego 

lub galowego stroju i wymiennego obuwia: 

a) strój codzienny: bluza w stonowanym kolorze (biały, popielaty, niebieski, 

granatowy, czarny) z emblematem szkoły (tarczą); 

b) strój galowy dziewczynki: 

1) biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, granatowe lub czarne  

spodnie (nie leginsy, nie jeansy); 

c) strój galowy chłopcy: 

1) biała koszula, granatowe (nie jeansy) lub czarne spodnie; 

d) strój tzw. dyskotekowy: dowolnie kolorowy; 

e) nie dopuszcza się: 

 

1. spódnic i spodenek o długości powyżej połowy ud; 

2. bluzek odsłaniających pępek; 

3. koszulek na cienkich ramiączkach; 

4. ubrań niezakrywających bielizny; 

5. emblematów, napisów sugerujących przynależność do subkultur oraz 

jaskrawych, błyszczących aplikacji i wzorów; 
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6. farbowania włosów, awangardowych fryzur (jeżeli chłopiec posiada 

długie włosy, na terenie szkoły są one spięte w „kucyk”); 

7. makijażu, kolorowych paznokci; 

8. ekstrawaganckiej biżuterii i kolczyków, np. w nosie, ustach; 

9. podczas zabaw szkolnych „wyzywającego makijażu” i roznegliżowanych 

strojów; 

10. obuwia wymiennego z ciemnymi, rysującymi podłogę spodami. 

 

6) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

7) swoim zachowaniem nie utrudniać nauczycielowi prowadzenia lekcji,             

a innym uczniom nie zakłócać procesu nauczania, w związku z tym 

ustalono warunki korzystania z aparatów telefonicznych komórkowych 

przez uczniów na terenie szkoły. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, na pisemną prośbę rodziców skierowaną do Dyrektora 

Szkoły,  uczeń może taki telefon posiadać. Korzysta jednak z niego tylko 

przed i po lekcjach. W czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych aparat 

musi być całkowicie wyłączony; ustalono również zakaz noszenia do 

szkoły urządzeń elektronicznych; 

8) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 

9) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

10) ustawiać się po dzwonku przed salą lekcyjną; 

11) pozostawiać odzież wierzchnią w szatni szkolnej; 

12) posiadać przy sobie dzienniczek ucznia; 

13) przestrzegać regulaminów obowiązujących w pomieszczeniach 

szkolnych; 

14) przestrzegać uchwał Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego; 

15) wykonywać zarządzenia wszystkich pracowników szkoły; 

16) zgłaszać wychowawcy, nauczycielowi lub Dyrektorowi Szkoły o każdej 

zauważonej sytuacji, która grozi niebezpieczeństwem; 

17) zachować właściwą postawę uczniowską w szkole i poza szkołą; 

18) kultywować dobre tradycje szkoły; 

19) uczestniczyć w edukacji patriotycznej. 
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§ 33 

 

Uczeń otrzymuje śródroczną, roczną lub końcową ocenę z zajęć edukacyjnych   

i zachowania zgodnie z obowiązującym wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania. 

 

 

IX. Wewnątrzszkolny system oceniania 

 

§ 34 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie 

Rozporządzenie MENiS tekst ujednolicony uwzględniający zmiany z 30 lipca 

2007 roku, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                              

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów                         

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr199/04 poz.2046,                                 

z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 

kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                    

i promowania uczniów i słuchaczy (Dz.U. nr 83, poz. 562). Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz.U. nr 130, poz. 906). Rozporządzenie Ministra Edukacji z 10 

czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania zawiera zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć  edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z programów nauczania, uwzględniających podstawę 

programową oraz formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez 

ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne  ma na celu: 
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1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

i postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy      

dydaktyczno - wychowawczej. 

 

 

§  34 a 

 

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 ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych  

w szkole. 

4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych   

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali, o której mowa w § 37 ust. 1-2 oraz § 42 ust. 2. 

6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

 

§ 35 

 

Nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1. wymaganiach edukacyjnych  niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                          

i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego  programu 

nauczania; 

2. sposobach sprawdzania osiągnięć  edukacyjnych ucznia; 

3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
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4.   warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz 

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

5.  sposobach wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach. 

 

 

§ 36 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 

2. W klasach I – III nauczyciel gromadzi w teczce ucznia informacje 

o osiągnięciach edukacyjnych (karty osiągnięć, sprawdziany, ćwiczenia). 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane zarówno 

uczniom jak i ich rodzicom -  uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a jego 

rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują te prace na własne życzenie   

w trakcie zebrań, dni otwartych lub w innym ustalonym terminie. 

4. Dokumentację przechowuje nauczyciel przez cały rok szkolny (do 31 

sierpnia danego roku szkolnego). 

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel  

powinien uzasadnić ocenę. 

 

 

§ 37 

 

1. Oceny bieżące  w klasach I – III są stopniami według skali obowiązującej  

w klasach IV – VI, a oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi według 

ustalonego wewnętrznie wzoru. 

2. W klasach IV – VI oceny bieżące i klasyfikacyjne ustala się w stopniach 

według następującej skali:      

1) stopień celujący   6  (cel)  

2) stopień bardzo dobry   5  (bdb) 

3) stopień  dobry           4  (db) 

4) stopień dostateczny               3  (dost) 

5) stopień dopuszczający           2  (dop) 

6) stopień niedostateczny           1  (ndst) 

3. Oceny bieżące w klasach IV - VI nauczyciele wpisują cyframi arabskimi, 

oceny półroczne, roczne i końcowe - słownie. Dopuszcza się możliwość 

stosowania skrótów przy wpisywaniu oceny półrocznej.  

     Przy ocenach bieżących dopuszcza się wpisywanie znaków „+” i  „–„ . 

4. W klasach I – III ocenę poziomu umiejętności ucznia wpisuje się do dziennika 

lekcyjnego cyframi arabskimi (oceny bieżące). 

5. Oceniane są następujące formy aktywności ucznia: 
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1) odpowiedzi ustne (co najmniej jedna ocena w półroczu z danych zajęć 

edukacyjnych); 

2) odpowiedzi pisemne (krótkie sprawdziany  10-15 min) z aktualnie 

przerabianego materiału, prace klasowe (45 min) sprawdzające 

wiadomości z całego działu, wypracowania literackie (45 - 90 min); 

3) testy  (wielokrotnego wyboru, krótkie odpowiedzi, odczytywanie 

schematów rysunkowych); 

4) pisemne prace domowe; 

5) aktywny udział w lekcji; 

6) samodzielne opracowanie wybranych tematów przez ucznia lub grupę 

uczniów; 

7) prace długoterminowe (albumy, referaty, prezentacje); 

8) przygotowanie do lekcji; 

9) ćwiczenia, doświadczenia; 

10) inne formy zawarte w przedmiotowych systemach oceniania. 

6. Nauczyciel wpisuje oceny bieżące do zeszytu przedmiotowego ucznia. 

7. W ciągu jednego półrocza nauki uczeń powinien otrzymać co najmniej 3 

oceny bieżące z każdych zajęć edukacyjnych. 

8. Pisemne prace klasowe (45 min. lub 90 min.) nauczyciele zapowiadają                     

z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu danego tygodnia mogą być 

przeprowadzone  najwyżej dwie prace klasowe w danym oddziale 

klasowym, ale nie więcej niż 1 w danym dniu; odpowiedzi ustnych może być 

dowolna ilość. 

Sprawdzoną i ocenioną pracę klasową ucznia nauczyciel powinien oddać                      

w terminie do 2 tygodni. Termin testu podsumowującego półrocze musi być 

podany miesiąc wcześniej. Omówienie prac winno być odnotowane                          

w dzienniku lekcyjnym, a oceny wpisane na kolor czerwony. 

9. Ocena półroczna, roczna lub końcowa musi być adekwatna do ocen 

bieżących. 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki 

i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność 

udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

11. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym                    

z programu nauczania. 

12. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii                  
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o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 

wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

13. W celu wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia oraz 

poprawienia ocen, nauczyciel: 

a) organizuje pomoc koleżeńską; 

b) przygotowuje zestaw tematów niezbędnych do opanowania  

i dostosowanych do możliwości ucznia; 

c) odbywa konsultacje z uczniem. 

14.  Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy 

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń 

robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. 

15.  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,                    

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony/zwolniona”. 

 

 

§ 38 

 

1. Klasyfikowanie przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego. 

2. Klasyfikowanie półroczne (roczne) polega na okresowym podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych                          

w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny 

zachowania, w klasach I – III ocena opisowa wg ustalonego wzoru                               

(zał. 5,6,7) w klasach IV – VI wg ustalonej skali (§ 37.2).  

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli oraz ocenianego ucznia   (z uwzględnieniem § 42, pkt. 4.). 

4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych: 

a) o ocenie niedostatecznej wychowawca w porozumieniu z nauczycielem 

danych  zajęć edukacyjnych informuje rodziców (prawnych opiekunów) 

miesiąc przed klasyfikacją; 

b) rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają przyjęcie informacji 

podpisem w dzienniku lekcyjnym (lista obecności) na miesiąc przed 

klasyfikacją; 

c) rodzic (prawny opiekun) informowany jest o przewidywanej ocenie 

zachowania – tryb informowania j/w; 
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d) w przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

informacja wysyłana jest listem poleconym lub za potwierdzeniem 

odbioru (liczy się  data nadania); 

e) o pozostałych ocenach nauczyciel danych zajęć edukacyjnych informuje  

ucznia j/w na tydzień przed klasyfikacją, a rodziców (prawnych opiekunów) 

informuje wychowawca klasy.  

 

 

§ 39 
 

1. Przewidywana ocena półroczna, roczna lub końcowa może być zmieniona. 

Informację o zmianie oceny nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego 

lub dzienniczka ucznia celem poinformowania rodziców (prawnych 

opiekunów). 

3. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą od oceny przewidywanej przez 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, jeżeli jego lub rodziców (prawnych 

opiekunów) zdaniem ocena jest zaniżona, Rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia składają do Dyrektora Szkoły podanie o przeprowadzenie egzaminu 

sprawdzającego. W podaniu należy podać o jaką ocenę ubiega się uczeń.                  

W wyniku egzaminu  ocena nie może być obniżona. Termin egzaminu 

sprawdzającego wyznacza Dyrektor Szkoły. Powinien on odbyć się przed 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.  

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

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,                             

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych.    

5. Zestaw pytań egzaminacyjnych przygotowuje nauczyciel egzaminujący                    

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. W przypadku powołania do pracy 

w komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne lub nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, nauczyciel 

ten jest zobowiązany do przygotowania zestawu pytań egzaminacyjnych 

zgodnie z systemem oceniania ustalonym dla danych zajęć edukacyjnych.  

6. Pytania egzaminacyjne powinny odpowiadać kryteriom oceny o jaką ubiega 

się uczeń.  

7. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.                 

W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub jego zastępca lub wyznaczony przez Dyrektora 

nauczyciel – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – 

jako członek komisji.  

Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) nie mają wpływu na skład 

komisji. 
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8. Nauczyciel prowadzący dane  zajęcia edukacyjne może być zwolniony                     

z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje 

jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 

ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia 

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Ocena otrzymana w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna. 

 

 

§ 40 
 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna  lub 

końcowa może być  zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku rocznej lub końcowej  

klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. Tryb  postępowania i skład komisji jak w paragrafie 39 

ust. 4, 5, 7, 8, 9. 

4. Pytania egzaminacyjne powinny odpowiadać kryteriom oceny 

dopuszczającej. 

5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później 

niż do końca września. 

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

i powtarza klasę, z zastrzeżeniem paragrafu 49.4. 

 

 

§ 41 
 

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 na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
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2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3.  Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie 

odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń 

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły. Egzamin 

powinien odbyć się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. Tryb postępowania i skład komisji – jak w § 39, ust. 4, 5, 7, 

8, 9.  

6.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż 

do końca wakacji letnich (ferii zimowych). Rada Pedagogiczna na 

dodatkowym zebraniu  zatwierdza wyniki klasyfikacji.  

7.  Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ponownie otrzymuje 

ocenę niedostateczną może zdawać egzamin poprawkowy. 

8.  Pytania egzaminacyjne powinny odpowiadać kryteriom na poszczególne 

oceny. 

 

§ 42 

 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych. 

2. Ocenę zachowania półroczną, roczną lub końcową w klasach IV – VI ustala 

się według następującej skali: 

 

a)   wzorowe             (wz), 

b)   bardzo dobre      (bdb) 

c)   dobre                  (db) 

     d)  poprawne           (pop) 

     e)  nieodpowiednie (ndp) 

                                                   f)  naganne              (ng) 

 

W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. 

 Informacja bieżąca  z zastosowaniem skali literowej „+”, „- „
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X.  Kryteria ocen zachowania w klasach IV - VI 

 

 

§ 43 

 
1. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez 

ucznia obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach IV - VI. 

2. Zasady i kryteria oceniania zachowania zostały zatwierdzone przez Radę 

Pedagogiczną 11.09.2014 r. 

3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się 

według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne. 

4. Zasady i kryteria oceniania zachowania zostają przedstawione uczniom i ich 

rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas podczas 

godzin wychowawczych i na zebraniach z rodzicami. 

5. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

6. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny. 

7. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Ma on 

obowiązek uwzględnić ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli, 

pracowników szkoły i ocenianego ucznia,  jak również wpisy do zeszytu uwag, 

wpisy do zeszytu dyżurnych szkolnych (dot. braku obuwia zmiennego), wpisy 

w dzienniku lekcyjnym o braku posiadania tarczy, stroju ujednoliconego, 

dzienniczka). Ustalona przez wychowawcę ocena musi być skonsultowana               

z pozostałymi nauczycielami przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej. Ocena zachowania ucznia zatwierdzona przez Radę 

Pedagogiczną jest ostateczna, o ile nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia. 

8. Ocena końcowa zachowania nie może być wyższa więcej niż 1 stopień 

w skali ocen zachowania od śródrocznej oceny zachowania. 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 

w szczególności następujące obszary: 

A. stosunek do obowiązków szkolnych; 

B. kultura osobista; 

C. zachowania społeczne; 

D. aktywność społeczna. 

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo 

wyższej lub ukończenie szkoły. 

12. Ocena zachowania na koniec roku jest średnią ocen z dwóch półroczy. 
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13. O każdej proponowanej ocenie śródrocznej lub końcowej rodzic (prawny 

opiekun) informowany jest na miesiąc przed radą klasyfikacyjną (wpis 

w dzienniczku ucznia). Jeśli uczeń dopuści się rażących czynów w okresie 

1 miesiąca przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia 

każdej oceny zachowania na nieodpowiednią lub naganną, niezwłocznie 

informując o tym rodziców. 

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

15. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

16. W skład komisji wchodzą: 

a)   Dyrektor  Szkoły albo wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel - jako 

przewodniczący komisji; 

b)    wychowawca klasy; 

c)    wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 

d)    pedagog szkoły; 

e)    przedstawiciel Szkolnego Samorządu Uczniowskiego; 

f)    przedstawiciel Rady Rodziców. 

17. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

18. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład 

komisji, termin jej posiedzenia, ustaloną ocenę zachowania wraz  

z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 

 
 

XI. Zasady ustalania oceny zachowania: 

 

§ 44 
 

 

A. STOSUNEK DO OBOWIĄZKOW SZKOLNYCH: 

1.  przestrzeganie przepisów szkolnych i prawnych zawartych  w Statucie 

Szkoły, WSO, regulaminów pracowni, 

2.  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 
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3.  systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne w tym 

zajęcia dodatkowe, apele, uroczystości szkolne  

i  zajęcia niedydaktyczne (wyjścia, wycieczki), 

4.  wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, podejmowanie  

i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły,  

  środowiska, 

5.  obowiązek bezwzględnego przestrzegania zakazu wykorzystywania  

i używania telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych 

środków łączności i urządzeń multimedialnych. 

 

B. KULTURA OSOBISTA: 

1.  przestrzeganie zasad grzecznościowych w różnych sytuacjach życiowych 

w szkole i poza szkołą, 

2.  odnoszenie się z szacunkiem i w sposób kulturalny do nauczycieli,  

  pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, 

3.  dbanie o kulturę języka i nieużywanie wulgaryzmów, 

4.  kulturalne zachowanie podczas przejazdów środkami lokomocji                             

i w placówkach kulturalno -  oświatowych, 

5.  przestrzeganie zasad higieny osobistej i zasad zdrowotnych, 

6.  dbałość o schludny i estetyczny wygląd oraz stosowny strój. 

 

C. ZACHOWANIA SPOŁECZNE: 

1.  przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

2.  odnoszenie się do kolegów bez urażających przezwisk, obelg, epitetów,  

nieobrażanie członków rodziny, także za pośrednictwem internetu, 

3.  współpracowanie w grupie, 

4.  w ramach współpracy koleżeńskiej, pożyczanie zeszytów, przyborów, 

5.  służenie pomocą w nauce i przy wykonywaniu powierzonych prac, 

6.  prawdomówność, szczerość i uczciwość w postępowaniu, odwaga 

cywilna, 

7.  przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

8.  zdolność do samooceny, 

9.  poszanowanie zdrowia własnego i cudzego, nieuleganie nałogom, 

10.  poszanowanie mienia szkolnego (m. in. dbanie o wyposażenie w salach 

lekcyjnych, na korytarzach, w łazienkach, o szkolny sprzęt sportowy, 

książki z biblioteki), 

11.  poszanowanie cudzej własności, 

12.  poszanowanie mienia osobistego, 

13.  dbałość o honor i tradycje szkoły. 

 

D. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: 

1.  działalność w Szkolnym i/lub Klasowym Samorządzie Uczniowskim, 

2.  praca społeczna na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 
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3.  działalność o charakterze charytatywnym, wolontariat, 

4.  włączanie się w akcje szkolne, 

5.  czynny udział w imprezach, uroczystościach szkolnych, 

6.  reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych. 

 

 

 wz bdb db pop ndp ng 
Spóźnienia 

celowe 
1 do  

2 

3 do 

5 

do 

10 

powyżej 

10 
Godziny 

nieuspr. 
0 0 0 - 5 do 

10 

do 

15 

powyżej 

15 
Braki 

statutowe 
0 - 4 5 - 8 9 - 12 powyżej 

12 

powyżej 

12 

powyżej 

12 

 

Przez braki statutowe rozumie się: brak dzienniczka, stroju szkolnego, tarczy 

(emblematu) szkoły, brak obuwia zmiennego. 

Przez spóźnienia celowe rozumie się spóźnienia śródlekcyjne. 

 

 

 

Powody, dla których uczeń absolutnie nie może otrzymać oceny 

zachowania: 

1. Wzorowej: zdarzy się niewłaściwe zachowanie w stosunku do 

nauczyciela lub personelu, ma więcej niż pięć usprawiedliwionych 

spóźnień w półroczu, zdarza się że przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  

z nieuzasadnionych powodów nie uczęszcza na zajęcia 4 godziny 

wychowania fizycznego (brak zwolnienia z powodu uczestnictwa  

w pozaszkolnych zajęciach sportowych, których czas odbywania koliduje 

z czasem prowadzonych zajęć w szkole), na stronach portali wypowiada 

się wulgarnie, obraźliwie, zamieszcza fotografie mogące obrazić imię 

szkoły lub osoby trzecie. 

2. Bardzo dobrej: użycie wulgaryzmów. 

3. Dobrej: celowe niszczenie mienia szkolnego. 

4. Poprawnej: fałszowanie dokumentów szkolnych, naruszenie godności 

osobistej dorosłych lub rówieśników w stosunkach interpersonalnych. 

5. Nieodpowiedniej: konflikt z prawem, naruszenie godności osobistej 

dorosłych lub rówieśników w stosunkach interpersonalnych,  

w ujawnionej korespondencji, w internecie, itp. 

 

Poprzez "stosowny strój ucznia”  rozumie się  strój  schludny, czysty,    

estetyczny, niewyzywający:                 

 

1. a) strój codzienny: 
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        bluza w stosownym kolorze (biały, popielaty, granatowy,   czarny,    

        niebieski) z emblematem szkoły lub bluzeczka w w/w kolorze; 

   b) strój galowy dziewczynki: 

        biała bluzka, granatowa (nie jeans) lub czarna spódnica, granatowe lub      

        czarne spodnie (nie leginsy, nie jeansy); 

c)  strój galowy chłopcy: 

     biała koszula, granatowe (nie jeansy) lub czarne spodnie. 

2. brak jakichkolwiek tatuaży; 

3. małe kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach (dotyczy dziewczynek), 

4. zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły; 

5.podczas lekcji wychowania fizycznego nie można mieć żadnych przypinanych   

ozdób, biżuterii (w tym: łańcuszków, bransoletek, pierścionków, zegarków,itp.).      

6. nie dopuszcza się: 

1. spódnic i spodenek o długości powyżej połowy ud; 

2. bluzek odsłaniających pępek; 

3. koszulek na cienkich ramiączkach; 

4. ubrań niezakrywających bielizny; 

5. emblematów i napisów sugerujących przynależność do subkultur oraz  

   jaskrawych, błyszczących aplikacji i wzorów; 

6. farbowania włosów, awangardowych fryzur (jeżeli chłopiec posiada długie  

   włosy, na terenie szkoły są one spięte w „kucyk’); 

7. makijażu, kolorowych paznokci; 

8. ekstrawaganckiej biżuterii; 

9. podczas zabaw szkolnych „wyzywającego makijażu” i roznegliżowanych  

   strojów. 

 

Poprzez "spóźnienie celowe" rozumie się spóźnienie śródlekcyjne                         

z winy ucznia. 

 

UWAGA. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest usprawiedliwiać 

spóźnienia ucznia na pierwszą godzinę lekcyjną na takiej samej zasadzie 

jak usprawiedliwienia nieobecności w szkole. 
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ZACHOWANIE WZOROWE 
 

Uczeń przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły (Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia) 
 

Stosunek do obowiązków szkolnych 

 

Kultura osobista 

 

Zachowania społeczne Zaangażowanie ucznia we własny 

rozwój, poszanowanie swojej osoby 

1) uczeń osiąga wyniki nauczania 

maksymalne w stosunku do swoich 

możliwości, 

2) zawsze jest przygotowany do lekcji, 

sumiennie wykonuje polecenia 

nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z 

powierzonych mu oraz 

podejmowanych dobrowolnie 

różnorodnych prac i zadań, można na 

nim polegać, 

3) bierze udział (jeżeli ma możliwości i 

predyspozycje) w konkursach, 

zawodach, imprezach, uroczystościach 

klasowych, szkolnych i pozaszkolnych 

lub czynnie uczestniczy w ich 

organizowaniu, 

4) pilnie uważa na lekcjach, 

5) zawsze wzorowo wykonuje 

powierzone mu obowiązki, 

6) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez 

ważnego powodu, 

7) nie ma żadnych godzin 

nieusprawiedliwionych, 

8) nie ma żadnych celowych spóźnień. 

1) nigdy nie używa wulgarnych słów, 

wykazuje wysoką kulturę słowa, 

2) jest tolerancyjny, szanuje godność 

osobistą i z szacunkiem odnosi się 

do innych osób, 

3) wzorowo zachowuje się na lekcjach, 

podczas przerw i poza szkołą, 

4) zawsze nosi obuwie zmienne i ma 

stosowny uczniowski wygląd 

zewnętrzny, 

5) dba o estetykę swojego wyglądu i 

higienę osobistą 

1) umie współżyć w zespole, 

2) jest uczynny, chętnie pomaga 

innym, 

3) dba o wygląd klasy i najbliższego 

otoczenia, 

4) jest zaangażowany w życie klasy, 

  szanuje mienie własne, innych  

osób i społeczne, 

5) nie wykazuje przejawów agresji, 

przeciwstawia się przejawom 

przemocy, agresji i brutalności, 

6) dba o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz innych osób, 

7) zawsze wzorowo wykonuje 

powierzone mu obowiązki, 

8) wykazuje inicjatywę w 

podejmowaniu działalności na rzecz 

klasy, szkoły, środowiska 

lokalnego, 

9) postępuje zgodnie z dobrem 

szkolnej społeczności, dba o honor i 

tradycje szkoły. 

1) w szkole i poza szkołą zachowuje 

się bez zarzutu, godnie ją 

reprezentuje, 

2) sam dostrzega i właściwie reaguje 

na własne błędy i potknięcia, 

3)  jest wzorem dla innych, 

4)  nie ulega namowom, naciskom, 

potrafi bronić własnego zdania, 

nie daje się sprowokować, 

5) rozwija swoje zainteresowania i 

uzdolnienia na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych lub 

poprzez samokształcenie, 

6)  w stosunku do ucznia nie jest 

potrzebne zwracanie uwagi, sam 

dostrzega uchybienia i je 

eliminuje, 

7)  respektuje zasady współżycia 

społecznego i ogólnie przyjęte 

normy etyczne wobec siebie i 

innych, 

8) nie ulega nałogom. 
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ZACHOWANIE BARDZO DOBRE 
 

Uczeń przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły (Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia) 

 
Stosunek do obowiązków szkolnych 

 

Kultura osobista 

 

Zachowania społeczne 

 

Zaangażowanie ucznia we własny 

rozwój, poszanowanie swojej osoby 

1. osiąga wyniki nauczania wysokie w 

stosunku do swoich możliwości, 

2. zawsze jest przygotowany do lekcji, 

3. wykonuje polecenia nauczyciela, 

podejmuje się wykonywania 

dodatkowych zadań na prośbę 

nauczyciela, 

4. angażuje się (jeżeli ma możliwości i 

predyspozycje) do udziału w 

konkursach, zawodach, imprezach, 

uroczystościach klasowych, 

szkolnych i pozaszkolnych lub 

czynnie uczestniczy w ich 

organizowaniu, 

5. pilnie uważa na lekcjach, 

6. nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych, 

7. nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez 

ważnego powodu, 

8. nie ma żadnych celowych spóźnień. 

1. nie używa wulgarnych słów, 

stosuje zwroty grzecznościowe, 

2. jest miły i uprzejmy we 

wszystkich kontaktach 

interpersonalnych, 

3. zachowanie na lekcjach, podczas 

przerw i poza szkołą nie budzi 

zastrzeżeń, 

4. nosi obuwie zmienne i ma 

stosowny uczniowski wygląd 

zewnętrzny, 

5. dba o estetykę swojego wyglądu i 

higienę osobistą. 

1. umie współżyć w zespole, 

2. jest uczynny, w razie potrzeby 

pomaga innym, 

3. bardzo dobrze wykonuje 

powierzone mu obowiązki (np. 

dyżury, inne zobowiązania), 

4. szanuje mienie własne, innych 

osób i społeczne, 

5. nie wykazuje i przeciwstawia 

się przejawom przemocy i 

agresji, 

6. angażuje się w życie klasy, 

7. dba o wygląd klasy i 

najbliższego otoczenia, 

8. dba o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne i innych, 

9. postępuje zgodnie z dobrem 

szkolnej społeczności, dba o 

honor i tradycje szkoły. 

1. zachowuje się bez zarzutu w 

szkole i poza nią, 

2. nie ulega namowom, naciskom, 

potrafi bronić własnego zdania, 

nie daje się sprowokować, 

3. właściwie reaguje na własne 

błędy i potknięcia, 

4. zmotywowany przez nauczycieli, 

rozwija swoje uzdolnienia i 

zainteresowania, 

5. po zwróceniu uwagi, 

natychmiast eliminuje 

uchybienia w swoim 

zachowaniu, 

6. respektuje zasady współżycia 

społecznego i ogólnie przyjęte 

normy etyczne wobec siebie i 

innych, 

7. nie ulega nałogom. 
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ZACHOWANIE DOBRE 

 

Uczeń przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły (Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia), 

 
Stosunek do obowiązków szkolnych 

 

Kultura osobista 

 

Zachowania społeczne 

 

Zaangażowanie ucznia we własny 

rozwój, poszanowanie swojej osoby 

 

1. osiąga wyniki nauczania 

adekwatne w stosunku do swoich 

możliwości, 

2. jest przygotowany do lekcji, 

3. podejmuje się wykonywania 

dodatkowych zadań na polecenie 

nauczyciela, 

4. uważa na lekcjach, 

5. wywiązuje się ze swoich 

obowiązków szkolnych, 

6. może mieć w semestrze do 5 

godzin nieusprawiedliwionych, 

7. może trzykrotnie w semestrze 

spóźnić się na lekcje (spóźnienia 

celowe). 

 

1. zachowuje się 

odpowiednio do sytuacji, 

2. nie używa wulgarnych 

słów, 

3. stosuje zwroty 

grzecznościowe, 

4. nosi obuwie zmienne i 

ma stosowny uczniowski 

wygląd zewnętrzny, 

5. dba o estetykę swojego 

wyglądu i higienę 

osobistą. 

 

1. respektuje zasady współżycia 

społecznego i ogólnie przyjęte normy 

etyczne wobec siebie i innych, 

2. zachowanie na lekcjach, podczas przerw i 

poza szkołą nie budzi poważnych 

zastrzeżeń (nie wymaga interwencji 

pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie 

otrzymuje nagan), 

3. wywiązuje się z powierzonych mu 

obowiązków, 

4. angażuje się w życie klasy w wybrany 

przez siebie sposób lub na prośbę 

nauczyciela, 

5. dba o wygląd klasy i najbliższego 

otoczenia, 

6. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, 

nie naraża innych, 

7. nie przejawia agresji słownej i fizycznej, 

8. szanuje mienie własne, innych osób i 

społeczne, 

9. dba o honor i tradycje szkoły. 

 

1. jego zachowanie nie budzi 

zastrzeżeń w szkole i poza nią, 

2. systematycznie i odpowiednio 

motywowany rozwija swoje 

zainteresowania i uzdolnienia, 

3. stosowane środki zaradcze 

przynoszą pozytywne 

rezultaty, a uchybienia ulegają 

poprawie po zwróceniu uwagi, 

4. nie ulega nałogom. 
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ZACHOWANIE POPRAWNE 

 

Uczeń zazwyczaj przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły (Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia), w przypadku 

ewentualnych naruszeń regulaminu, potrafi wyciągnąć właściwe wnioski. 
 

 

Stosunek do obowiązków szkolnych 

 

 

Kultura osobista 

 

 

Zachowania społeczne 

 

Zaangażowanie ucznia, 

poszanowanie i rozwój własnej osoby 

 

1. uczy się na minimum swoich 

możliwości, nie wykorzystuje 

całego swojego potencjału, 

2. motywowany nie podejmuje 

dodatkowych działań, 

3.  wykonuje polecenia nauczyciela, 

4. zdarza mu się nie przygotować do 

lekcji (brak pracy domowej, 

podręcznika itp.), 

5. pozytywnie reaguje na uwagi 

nauczyciela, 

6. ma do 10 godzin 

nieusprawiedliwionych, 

7. może mieć do 5 celowych 

spóźnień na lekcje. 

 

 

1. często nie przestrzega form 

grzecznościowych w szkole i 

poza nią. Kultura jego języka 

budzi wiele zastrzeżeń, jak 

również jego postawa i gesty, 

2. nie używa wulgaryzmów, 

3. czasami nie zmienia obuwia, 

4. dba o higienę osobistą i 

estetyczny wygląd, nosi 

odpowiedni strój szkolny. 

1. zdarza mu się uczestniczyć w 

konfliktach z rówieśnikami, sprawia 

przykrość kolegom, wyśmiewa ich np. w 

czasie odpowiedzi lub skarży 

bezpodstawnie, 

2. nie zawsze szanuje mienie własne, 

szkolne i ogólnospołeczne:  

a) nie zawsze dba o podręczniki i 

przybory szkolne,  

b) niszczy sprzęt szkolny (rysuje 

po ławkach, krzesłach),  

c) niszczy kwiaty w klasie,  

d) zdarza się mu niszczyć zieleń 

wokół szkoły, 

3. jest agresywny, ale reaguje na 

upomnienia nauczycieli i personelu 

szkoły, 

4. sporadycznie podejmuje działania 

społeczne, ale tylko na polecenie 

nauczyciela. 

 

1. jest biernym uczestnikiem życia 

szkolnego, 

2. uchybienia w zachowaniu ucznia 

nie wynikają ze złej woli i 

stosowane środki zaradcze 

przynoszą rezultaty, 

3. nie ulega nałogom. 
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ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE 

 

Uczeń nie przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły (Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia) 
 

 

Stosunek do obowiązków szkolnych 

 

Kultura osobista Zachowania społeczne 
Zaangażowanie, własny rozwój, 

poszanowanie swojej osoby 

 

1. uczy się wyraźnie poniżej 

swoich możliwości, 

2. nie pracuje na lekcjach, często 

jest do nich nieprzygotowany 

(nie odrabia prac domowych, nie 

przynosi podręczników, 

zeszytów itp.), 

3. nie reaguje właściwie na uwagi 

nauczyciela, 

4. zdarza mu się nie wykonywać 

poleceń nauczyciela, 

5. nie jest zainteresowany życiem 

klasy i szkoły, 

6. zaniedbuje obowiązki (dyżury, 

inne zobowiązania). 

7. ma do 10 celowych spóźnień na 

lekcje (na semestr), 

8. ma do 15 godzin 

nieusprawiedliwionych (na 

semestr). 

 

1. przejawia niewłaściwe 

zachowania wobec 

pracowników szkoły, 

kolegów, otoczenia, 

2. używa wulgarnych słów, 

3. często nie zmienia 

obuwia, 

4. nie dba o higienę osobistą 

i estetyczny wygląd, 

5. nie nosi stosownego 

ubioru szkolnego. 

 

1. nie podejmuje żadnych działań 

społecznych nawet na polecenie 

nauczyciela, 

2. w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną, 

3. zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji 

lub uroczystości szkolnych (rozmowa, 

śmiech, komentarze, gesty itp.), 

4. nie szanuje mienia własnego, 

kolegów, społecznego, 

5. niszczy mienie innych osób                                 

i społeczne,  

6. stosuje przemoc słowną i fizyczną 

wobec innych, 

7. kłamie, oszukuje, 

8. fałszuje dokumenty szkolne, np. 

usprawiedliwienia, dopisywanie ocen 

itp. 

9. ma negatywny wpływ na innych, 

10. celowo naraża na niebezpieczeństwo 

siebie i innych, 

11. są na niego skargi spoza szkoły. 

 

 

1. nie wykorzystuje szans 

stwarzanych mu przez szkołę, 

2. nie dba o własną godność 

osobistą, 

3. brak u niego poczucia winy                           

i skruchy, 

4. często wymagana jest 

interwencja wychowawcy, 

nauczycieli, pedagoga 

(rozmowa, 

upomnienie, nagana), a środki 

zaradcze stosowane przez 

szkołę przynoszą jedynie 

krótkotrwałą poprawę, 

5. nie ulega nałogom. 
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ZACHOWANIE NAGANNE 

Uczeń nie przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły (Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia) 

Stosunek do obowiązków 

szkolnych 

 

Kultura osobista 

 

Zachowania społeczne 

 

Zaangażowanie ucznia we 

własny rozwój, poszanowanie 

swojej osoby 

 

1. uczy się wyraźnie poniżej 

swoich możliwości, 

2. nie pracuje na lekcjach, nie 

przygotowuje się do zajęć 

szkolnych (nie odrabia 

prac domowych, nie 

przynosi podręczników, 

zeszytów itp.), 

3. jest nieobowiązkowy, 

niezdyscyplinowany, 

4. nie reaguje na uwagi 

nauczyciela dotyczące 

jego wiedzy i zachowania, 

5. ma powyżej 10 celowych 

spóźnień na lekcje, 

6. bez pozwolenia wychodzi 

z sali lub ze szkoły w 

czasie zajęć szkolnych, 

7. w ciągu semestru ma 

powyżej 15 godzin 

nieusprawiedliwionych  

 

 

1. nie zachowuje podstawowych 

zasad kultury osobistej, 

2. nagminnie używa wulgarnych 

słów i gestów, 

3. demonstracyjnie reaguje na 

uwagi (odwraca się, odchodzi, 

zaprzecza, wyśmiewa się, 

dopuszcza się wyzywających 

gestów itp,), 

4. nie zmienia obuwia, 

5. wygląda nieestetycznie, jest 

brudny lub nosi odzież 

wyzywającą. 

 

1. uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza 

celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, 

wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) 

prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, 

zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp., 

2. celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego 

zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia, 

3. kłamie, oszukuje, 

4. fałszuje dokumenty szkolne, np. usprawiedliwienia, 

dopisywanie ocen itp. 

5. jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach 

międzyludzkich, 

6. jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, 

zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, 

kopanie, uszkodzenie ciała itp.), 

7. komentuje wypowiedzi nauczyciela wub kolegów, 

8. odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności 

szkolnej, 

9. destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez 

prowokowanie innych, 

10. celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie 

sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.), 

11. są na niego skargi spoza szkoły, 

12. swoim zachowaniem naraża siebie i innych na 

niebezpieczeństwo, 

13. demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz 

nakłania do nieodpowiednich zachowań, 

14. wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, 

rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia), 

15. przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, 

substancje. 

 

1. nie wykorzystuje szans 

stwarzanych mu przez 

szkołę, 

2. brak u niego poczucia 

winy i skruchy, 

3. nie dba o własne zdrowie 

i godność osobistą, 

4. stosowane wobec ucznia 

środki zaradcze nie 

przynoszą rezultatów, 

5. ulega nałogom. 
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§ 45 

 

ODWOŁANIE OD TRYBU USTALANIA ROCZNEJ OCENY 

ZACHOWANIA 

 

 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia mają prawo do odwołania się 

od rocznej oceny zachowania w terminie nie później niż siedem dni 

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.  

2. Pisemne i umotywowane odwołanie składa rodzic lub prawny opiekun 

ucznia do Dyrektora Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły rozstrzyga czy wychowawca klasy przestrzegał 

obowiązującego trybu i kryteriów ustalania rocznej oceny zachowania, 

poprzez analizę dokumentacji wychowawcy klasy: 

a) na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

wychowawca klasy przedstawia rodzicom na zebraniu a uczniom 

podczas godziny wychowawczej proponowane oceny roczne 

zachowania; 

b) Dyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę z wychowawcą klasy 

mającą na celu przedstawienie uzasadnienia wystawionej oceny. 

4. Dyrektor, stwierdzając zachowanie obowiązującego trybu ustalania 

rocznej oceny zachowania, utrzymuje w mocy wystawioną wcześniej 

ocenę. 

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna klasyfikacyjna ocena zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala 

roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania.  

6. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły lub jego zastępca jako 

przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez 

Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, pedagog szkoły, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz 

przedstawiciel Rady Rodziców. 

7. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej i nie przysługuje od niej dalsze odwołanie. 

8. Dyrektor Szkoły zwołuje Radę Pedagogiczną w celu zatwierdzenia 

zmian w klasyfikacji rocznej. 

9. Ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania odbywa się w terminie 5 

dni od zgłoszenia zastrzeżenia. 
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§ 46 

 

KRYTEIA OCEN ZACHOWANIA DLA UCZNIA Z ZESPOŁEM  

ADHD 

 

 

I.1.Kryteria ocen zachowania. 

 

Przy wystawianiu ocen zachowania bierze się pod uwagę: 

 

1. Kulturę osobistą. 

2. Poszanowanie godności własnej i innych ludzi. 

3. Koleżeńskość, życzliwość, uczynność. 

4. Estetykę wyglądu. 

5. Poszanowanie zdrowia własnego i cudzego. 

6. Dbałość o mienie osobiste, szkolne i ogólnospołeczne. 

7. Znajomość zasad bezpieczeństwa. 

 

 

I.2. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: 
1. Przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły 

( Paragraf- Prawa i obowiązki ucznia). 

2. Nigdy nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uczęszcza na 

nie systematycznie ( ewentualne nieobecności zawsze znajdują 

uzasadnione usprawiedliwienie). 

3. Zgodnie ze swoimi możliwościami rozwija swoje uzdolnienia 

na lekcjach i na wybranych zajęciach pozalekcyjnych: 

a) jest zawsze przygotowany do zajęć; 

b) przynosi dodatkowe materiały; 

c) chętnie dzieli się z uczniami. 

4. Zawsze chętnie uczestniczy w życiu szkoły, godnie ją reprezentuje, 

bierze udział w konkursach, apelach, akcjach charytatywnych, 

zbiórkach surowców wtórnych, sprzątaniu świata oraz pracach 

społecznych na rzecz klasy i szkoły i we wszystkich innych zajęciach 

niezbędnych w życiu społeczności szkolnej. 

5. Wykazuje inicjatywę i pomysłowość w działaniach na rzecz klasy, 

szkoły i środowiska. 

6. Prezentując postawę moralno- etyczną w szkole i poza nią: 

a) stara się być życzliwy, uczynny i koleżeński, 

b) stara się wyróżniać kulturą osobistą w każdej sytuacji, 

c) jest uczciwy i prawdomówny w stosunku do kolegów, nauczycieli oraz 

wszystkich osób, z którymi się kontaktuje, 

d) wykonuje polecenia personelu szkoły na miarę swoich możliwości, 
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e) dotrzymuje obietnic i zobowiązań wobec rówieśników, 

f) terminowo wypełnia powierzone mu funkcje i zadania ( dekoracje, 

pełnienie dyżurów, itp.), 

g) pomaga rówieśnikom, jest gotowy poświęcić swój czas. 

7. Wszędzie szanuje godność własną, kolegów i wszystkich ludzi 

ze swojego otoczenia: 

a) przestrzega zasad współżycia w każdym zespole, z uwzględnieniem 

własnych możliwości, 

b) stara się dbać o kulturę języka i nikogo nie obrażać, 

c) stara się spokojnie i kulturalnie prezentować swoje racje. 

8. W każdej sytuacji dba o estetykę własnego wyglądu: 

a) przestrzega higieny osobistej, 

b) jego ubiór i wygląd jest zgodny z wymogami statutowymi. 

9. Szanuje mienie własne, szkolne i ogólnospołeczne: 

a) dba o podręczniki i przybory szkolne, własne i kolegów, 

b) nie niszczy sprzętów w klasach, łazienkach szkolnych, korytarzach 

szkoły, w sali gimnastycznej i innych pomieszczeniach oraz reaguje na 

dewastację sprzętu przez innych, 

c) nie dewastuje otoczenia budynku szkoły, nie niszczy zieleni, kwiatów, 

parkanów, elewacji itp., czynnie uczestniczy w regeneracji zniszczonej 

przyrody. 

10. Szanuje zdrowie własne i swoich kolegów: 

a) nie ulega żadnym nałogom, 

b) zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz stara się do nich 

stosować, 

c) nie stwarza zagrożenia dla siebie i kolegów, 

d) stara się panować nad emocjami. 

 

I.3. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 

 

1. Przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły 

( Paragraf- Prawa i obowiązki ucznia). 

2. Nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uczęszcza na nie 

systematycznie ( ewentualne nieobecności zawsze znajdują uzasadnione 

usprawiedliwienie). 

3. Zgodnie ze swoimi możliwościami rozwija swoje uzdolnienia 

na lekcjach i na wybranych zajęciach pozalekcyjnych: 

a) jest zawsze przygotowany do zajęć, 

b) przynosi dodatkowe materiały. 

4. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, godnie  ją reprezentując, bierze 

udział w konkursach, apelach, akcjach charytatywnych, zbiórkach 

surowców wtórnych, sprzątaniu świata oraz pracach społecznych na 
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rzecz klasy i szkoły i we wszystkich innych zajęciach niezbędnych               

w życiu społeczności szkolnej. 

5. Prezentując postawę moralno- etyczną w szkole i poza nią: 

a) stara się być życzliwy, uczynny i koleżeński, 

b) stara się wyróżniać kulturą osobistą w każdej sytuacji, 

c) jest uczciwy i prawdomówny w stosunku do kolegów, nauczycieli oraz 

wszystkich osób z którymi się kontaktuje, 

d) wykonuje polecenia personelu szkoły na miarę swoich możliwości, 

e) dotrzymuje obietnic i zobowiązań wobec rówieśników, 

f) terminowo wypełnia powierzone mu funkcje i zadania ( dekoracje, 

pełnienie dyżurów, itp.). 

6. Szanuje godność własną, kolegów i wszystkich ludzi ze swojego 

otoczenia: 

a) przestrzega zasad współżycia w każdym zespole, z uwzględnieniem 

własnych możliwości, 

b) stara się dbać o kulturę języka i nikogo nie obrażać, 

c) stara się spokojnie i kulturalnie prezentować swoje racje. 

7. W każdej sytuacji dba o estetykę własnego wyglądu: 

a) przestrzega higieny osobistej, 

b) jego ubiór i wygląd jest zgodny z wymogami statutowymi. 

8. Szanuje mienie własne, szkolne i ogólnospołeczne: 

a) dba o podręczniki i przybory szkolne, własne i kolegów, 

b) nie niszczy sprzętów w klasach, łazienkach szkolnych, korytarzach 

szkoły, w sali gimnastycznej i innych pomieszczeniach, 

c) nie dewastuje otoczenia budynku szkody, nie niszczy zieleni, kwiatów, 

parkanów, elewacji itp., czynnie uczestniczy w regeneracji zniszczonej 

przyrody. 

9. Szanuje zdrowie własne i swoich kolegów: 

a) nie ulega żadnym nałogom, 

b) pomaga innym w ustrzeżeniu się przed nałogami, 

c) zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz stara się do nich 

stosować, 

d) nie stwarza zagrożenia dla siebie i kolegów, 

e) stara się panować nad emocjami. 

 

I.4. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: 

 

1. Przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

( Paragraf- Prawa i obowiązki ucznia). 

2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne ( ma 

ewentualne 2 nieusprawiedliwione spóźnienia). 

3. Zgodnie ze swoimi możliwościami rozwija swoje uzdolnienia na 

lekcjach i na wybranych zajęciach pozalekcyjnych: 
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a) przeważnie jest przygotowany do zajęć. 

4. Uczestniczy w życiu szkoły, godnie  ją reprezentując, bierze udział  

w apelach (przynosi potrzebne materiały, przygotowuje dekoracje, 

występuje), w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły.  

5. Prezentując postawę moralno- etyczną w szkole i poza nią: 

a) stara się być życzliwy, uczynny i koleżeński, 

b) jest uczciwy i prawdomówny w stosunku do kolegów, nauczycieli oraz 

wszystkich osób z którymi się kontaktuje, 

c) wykonuje polecenia personelu szkoły na miarę swoich możliwości, 

d) terminowo wypełnia powierzone mu funkcje i zadania ( dekoracje, 

pełnienie dyżurów, itp.). 

6. Szanuje godność własną, kolegów i wszystkich ludzi ze swojego 

otoczenia: 

a) stara się przestrzegać zasad współżycia w każdym zespole,  

z uwzględnieniem własnych możliwości, 

b) przeważnie stara się dbać o kulturę języka i nikogo nie obrażać. 

7. Dba o estetykę własnego wyglądu: 

a) przestrzega higieny osobistej; 

b) jego ubiór i wygląd jest zgodny z wymogami statutowymi. 

8. W stosunku do mienia własnego, szkolnego i ogólnospołecznego: 

a) nie zawsze dba o podręczniki i przybory szkolne, własne i kolegów, 

b) nie niszczy własności kolegów, 

c) nie niszczy sprzętów w klasach, łazienkach szkolnych, korytarzach 

szkoły, w sali gimnastycznej i innych pomieszczeniach, 

d) nie dewastuje otoczenia budynku szkody, nie niszczy zieleni, kwiatów, 

parkanów, elewacji itp., czynnie uczestniczy w regeneracji zniszczonej 

przyrody. 

9. Szanuje zdrowie własne i swoich kolegów: 

a. nie ulega  nałogom, 

b. zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz stara się do 

nich stosować, 

c. przeważnie stara się nie stwarzać zagrożenia dla siebie i kolegów, 

d.  przeważnie stara się panować nad emocjami. 

 

 

I.5. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: 

 

1. Zazwyczaj przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie 

Szkoły ( Paragraf- Prawa i obowiązki ucznia). 

2. Nie uczęszcza systematycznie na zajęcia pozalekcyjne ( klasowe 

wyjścia do kina, teatru, kółka przedmiotowe), spóźnia się na zajęcia 

lekcyjne – 10 spóźnień nieusprawiedliwionych. 

3. Stara się być przygotowany do zajęć lekcyjnych. 
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4.  Bardzo często nie przestrzega form grzecznościowych w szkole i poza 

nią. Kultura jego języka budzi wiele zastrzeżeń, jak również jego 

postawa i gesty. 

5.  Często uczestniczy w konfliktach z rówieśnikami, sprawia przykrość 

kolegom, wyśmiewa ich, np. w czasie odpowiedzi lub skarży 

bezpodstawnie. 

6.  Dba o estetykę własnego wyglądu: 

a) przestrzega higieny osobistej; 

b) często jego strój jest nieestetyczny, 

c) nie zawsze zakłada strój ujednolicony i strój galowy na zapowiadaną 

szkolną uroczystość, 

d) nie zmienia obuwia ( 4 zapisy w zeszycie dyżurnych). 

7.  Nie zawsze szanuje mienie szkolne, własne i ogólnospołeczne: 

a) nie dba o podręczniki i przybory szkolne, 

b) niszczy sprzęt szkolny ( rysuje po ławkach, krzesłach), 

c) niszczy kwiaty w klasie, 

d) zdarza mu się niszczyć zieleń wokół szkoły. 

8.  Prace na rzecz szkoły wykonuje niedbale. 

9.  Nie zawsze szanuje zdrowie własne i kolegów: 

a. nie ulega nałogom, 

b. nie namawia kolegów do ulegania nałogom, 

c. zna zasady bezpieczeństwa w szkle i poza nią, ale często nie stara 

się do nich stosować, 

d. często stwarza zagrożenie dla siebie i swoich kolegów w czasie 

przerw- biega, trąca kolegów, rzuca plecakiem, 

e. przejawia zachowania agresywne, ale stara się reagować na 

upomnienia nauczycieli i personelu szkoły. 

 

 

I.6. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: 

 

1. Nie przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

( Paragraf- Prawa i obowiązki ucznia). 

2. Nie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, bardzo często spóźnia się 

na zajęcia lekcyjne, ma nieobecności i ponad 10 spóźnień 

nieusprawiedliwionych. 

3. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, uniemożliwia 

prowadzenie lekcji ( rozmawia, przeszkadza kolegom). 

4. Nie przestrzega form grzecznościowych w szkole i poza nią, jest 

wulgarny. 

5. Nie dba o estetykę własnego wyglądu: 

a) nie przestrzega higieny osobistej, 

b) jego strój jest nieestetyczny i niestosowny, 
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c) nie zakłada stroju ujednoliconego i stroju galowego zgodnie  

z wymogami regulaminu, 

d) nie zmienia obuwia. 

6. Nie dba o podręczniki i przybory szkolne, własne i kolegów. 

7. Niszczy sprzęt szkolny w salach lekcyjnych lub łazienkach, korytarzach, 

sali gimnastycznej, jadalni i innych pomieszczeniach. Dewastuje 

otoczenie budynku szkoły, niszczy zieleń, parkany oraz elewacje. Nie 

reaguje na upomnienia. 

8. Nie dba o własne zdrowie i zdrowie swoich kolegów. 

9. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, bardzo 

często stwarza zagrożenie dla siebie i kolegów, nie reaguje na 

upomnienia nauczycieli i personelu szkoły. 

10. Jest agresywny, nie stara się panować nad emocjami. 

11. Fałszuje dokumenty szkolne np. usprawiedliwienia, dopisywanie ocen, 

itp. 

 

 

I.7. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: 

 

1. Nie przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

(Paragraf- Prawa i obowiązki ucznia). 

2. Nie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, bardzo często spóźnia się 

na zajęcia lekcyjne, wagaruje. 

3. Notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. 

4. Posiada wyjątkowo niską kulturę osobistą: 

a) bardzo często jest wulgarny ( niecenzuralne słowa, przezwiska 

wobec kolegów i członków ich rodzin), 

b) lekceważąco reaguje na uwagi personelu szkoły oraz nie wykazuje 

chęci poprawy swojego zachowania, 

c) bardzo często jest agresywny ( przemoc wobec kolegów, 

wymuszanie pieniędzy i innych przedmiotów, wszczynanie bójek)  

i nie stara się reagować na upomnienia. 

5. Nie dba o własne zdrowie i zdrowie swoich kolegów. 

6. Z premedytacją niszczy sprzęt szkolny w salach lekcyjnych lub 

łazienkach, korytarzach, sali gimnastycznej, jadalni i innych 

pomieszczeniach. Nie reaguje na upomnienia. 

7. Ulega nałogom lub proponuje kolegom środki odurzające. 

8. Rażąco uchybia zasadom bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Stwarza 

zagrożenie dla siebie i kolegów. 

9. Bardzo często przejawia agresję. 

10. Nie dba o estetykę własnego wyglądu: 

a) nie przestrzega higieny osobistej, 

b) jego strój jest nieestetyczny i niestosowny, 
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c) nie zakłada stroju ujednoliconego i stroju galowego zgodnie                        

z wymogami regulaminu, 

d) nie zmienia obuwia. 

11.  Notorycznie nie dba o podręczniki i przybory szkolne, własne  

i kolegów. 

12. Fałszuje dokumenty szkolne np. usprawiedliwienia, dopisywanie ocen, 

itp. 

13. Wchodzi w konflikt z prawem ( kradzież, wymuszanie pieniędzy                        

i innych przedmiotów, zakłóca porządek publiczny). 

 

 

I.8. Powody, dla których uczeń z zespołem ADHD absolutnie nie może 

otrzymać oceny zachowania: 

 

1. Wzorowej: często zdarza się niewłaściwe zachowanie w stosunku do 

nauczyciela lub personelu, ma więcej niż pięć usprawiedliwionych 

spóźnień w semestrze, notorycznie przeszkadza w prowadzeniu 

lekcji. 

2. Bardzo dobrej: częste użycie wulgaryzmów. 

3. Dobrej: celowe niszczenie mienia szkolnego. 

4. Poprawnej: fałszowanie dokumentów szkolnych, naruszenie 

godności osobistej dorosłych lub rówieśników w stosunkach 

interpersonalnych. 

5. Nieodpowiedniej: konflikt z prawem, naruszenie godności osobistej 

dorosłych lub rówieśników w stosunkach interpersonalnych, 

w ujawnionej korespondencji, w internecie itp. 

 

 

 

XII. Kryteria ocen zachowania w klasach  I – III 
 

 

§ 47 

 
 

 

1) Stopień najwyższy: 

 

a) nie spóźnia się, 

b) zawsze odrabia zadania domowe, 

c) przynosi przybory szkolne, 

d) stosuje formy grzecznościowe w stosunku do wszystkich, 

e) jest koleżeński, życzliwy, 

f) posiada wysoką kulturę osobistą, 
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g) potrafi w sposób kulturalny prowadzić dyskusję, 

h) dba o higienę osobistą, 

i) przestrzega ładu i porządku w miejscu pracy, 

j) aktywnie uczestniczy w życiu klasy, 

k) właściwie reaguje na krzywdę i przejawy zła, 

l) jest prawdomówny, 

m) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

n) zakłada strój ujednolicony oraz  galowy (stosownie do okoliczności). 

 

2) Stopień    średni: 

 

a) sporadycznie spóźnia się na lekcje (3 razy w półroczu), 

b) czasami nie odrabia zadań domowych (5 razy w półroczu), 

c) nie zawsze przynosi przybory szkolne (5 razy w półroczu), 

d) sporadycznie zapomina o stosowaniu form grzecznościowych, 

e) jest koleżeński, 

f) zna zasady kulturalnego zachowania się, ale nie zawsze się do nich 

stosuje, 

g) nie dba o kulturę słowa, 

h) nie zawsze zakłada strój ujednolicony oraz  galowy (stosownie do 

okoliczności), 

i) przestrzega ładu i porządku w miejscu pracy, 

j) uczestniczy w życiu klasy, 

k) właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych. 

 

3) Stopień minimalny: 

 

a) spóźnia się częściej niż 3 razy w półroczu, 

b) nie odrabia zadań domowych (więcej niż 5 razy w półroczu), 

c) przychodzi nieprzygotowany do zajęć, 

d) nie przynosi przyborów szkolnych, 

e) nie stosuje form grzecznościowych, 

f) jest niekoleżeński, 

g) nie przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w grupie 

rówieśniczej, 

h) nie dba o schludny wygląd, 

i) nie zakłada stroju ujednoliconego oraz galowego (stosownie do 

okoliczności), 

j) nie utrzymuje porządku w miejscu pracy, 

k) niechętnie uczestniczy w życiu klasy, 

l) jest konfliktowy. 
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4) Stopień najniższy: 

 

a) bardzo często spóźnia się, 

b) nie odrabia zadań domowych, nie prowadzi zeszytu, 

c) nie przygotowuje się do zajęć, 

d) jest wulgarny, arogancki, 

e) nie zna zasad kulturalnego zachowania się, 

f) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych, 

g) kłamie, kradnie, 

h) jego wygląd zewnętrzny budzi zastrzeżenia, 

i) nie zakłada stroju ujednoliconego oraz galowego (stosownie do 

okoliczności), 

j) nie utrzymuje porządku w miejscu pracy, 

k) niszczy sprzęt i przybory szkolne, 

l) nie uczestniczy w życiu klasy, 

m) jest konfliktowy i obojętny na krzywdę i przejawy zła, 

n) nie przestrzega zasad współżycia w grupie. 

 

 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do 

klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, 

któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

3. Tryb postępowania przy wystawianiu półrocznej, rocznej lub końcowej 

oceny zachowania:  

1) Wychowawca zakłada zeszyt uwag, w którym każdy uczący ma 

obowiązek wpisywania uwag tak pozytywnych, jak i negatywnych. 

2) Na bieżąco wychowawca informuje tak uczniów, jak i rodziców 

(prawnych opiekunów) nad czym należy pracować, by uzyskać 

wyższą półroczną (roczną lub końcową) ocenę zachowania. 

3) 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca wystawia w dzienniku proponowane oceny 

zachowania. 

4) Uczący zapoznają się z propozycją wychowawcy i zgłaszają mu 

swoje uwagi na zebraniu zespołu nauczycieli uczących w danym 

oddziale. 

5) Po konsultacji z uczącymi, wychowawca rzetelnie ustala ostateczną 

ocenę, o której informuje ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 
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4. Na podstawie wpisów w zeszycie uwag wychowawca przynajmniej dwa 

razy w półroczu wpisuje oceny cząstkowe do dziennika lekcyjnego. 

5. Ocena zachowania półroczna (roczna lub końcowa) ustalona przez 

wychowawcę jest ostateczna. 

 

 

§ 47 a 

 

1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) 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 zgłoszone w terminie do 

7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

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

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,  

w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 kpt. 1, uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) W przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog szkoły, 

e) przedstawiciel Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit.b, może być 

zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 

w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 
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nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.  

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie 

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  

§ 40 ust. 1.  

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

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił 

do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej  

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń 

wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.   

 

 

§ 48 
 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli jego osiągnięcia  edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie. 

2. Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie 

tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez 

lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię 
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specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

3. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję  do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu 

paragrafu 37.10 uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego. 

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, 

Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

zajęć edukacyjnych.  

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 nie otrzymuje 

promocji i powtarza tę samą klasę. 

6. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych oraz 

przystąpił do sprawdzianu wiadomości po klasie VI. 

7. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do 

średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób 

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

całkowitej w górę. 

 

 

§ 50 

 

1. Uczeń klasy IV – VI, który w wyniku rocznej lub końcowej klasyfikacji 

otrzymał wzorowe zachowanie oraz oceny celujące i bardzo dobre 

zostaje wpisany do „Złotej Księgi”. 

2. Uczeń klasy IV – VI , który w wyniku rocznej lub końcowej klasyfikacji 

uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły   

z wyróżnieniem. Ocena z religii lub etyki, a także z innych przedmiotów 

dodatkowych przewidzianych w szkolnym zestawie programów 

nauczania jest wliczana do średniej ocen.  

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 
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4. Uczeń klasy I – III, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął pełny 

zakres poziomu osiągnięć i spełnia kryteria wzorowej oceny zachowania 

zostaje wpisany do „Złotej Księgi”. 

5. List gratulacyjny otrzymują rodzice uczniów klas VI, którzy to 

uczniowie uzyskali wzorową ocenę zachowania i wykazali się w ciągu 

sześciu lat edukacji nienaganną postawą na co dzień (kulturą osobistą, 

koleżeństwem, pracowitością, uczciwością, prawdomównością).  

 

 

      § 51 

 

1. Ustala się następujące formy przekazu informacji dla rodziców 

(prawnych opiekunów) o postępach edukacyjnych ucznia: 

1) zebrania z rodzicami, 

2) dni otwarte, 

3) spotkania okazjonalne, 

4) rozmowy indywidualne, 

5) wpis do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia.  

 

§ 52 

 

1. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel może nagrodzić uczniów za osiągnięcia 

we wszystkich różnorodnych dziedzinach życia szkolnego poprzez: 

1) pochwałę wobec klasy (nauczyciel, wychowawca, dyrektor), 

2) pochwałę podczas  apelu przez Dyrektora Szkoły, wychowawcę 

klasy, nauczyciela, 

3) wyróżnienie, dyplom, drobny upominek, list pochwalny do 

rodziców, wpis do “Złotej Księgi”. 

2. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel może ukarać ucznia za 

nieprzestrzeganie Statutu Szkoły poprzez: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie wychowawcy klasy w obecności zespołu klasowego     

     z pisemnym powiadomieniem rodziców, 

3) pozbawienie pełnionych funkcji w klasie, 

4) powiadomienie rodziców i przeprowadzenie rozmowy z uczniem  

     w obecności wychowawcy klasy, pedagoga szkoły lub Dyrektora   

Szkoły (tzw. zespół wychowawczy), 

5) pozbawienie pełnionych funkcji w klasie na wniosek opiekuna lub    

     wychowawcy, 

6) rozmowa z uczniem w obecności rodziców ( opiekunów prawnych)    

     i szkolnej komisji wychowawczej, 

7) zawieszenie ucznia w prawach do korzystania z „przywilejów ucznia”,    

     tj. uczestniczenia w imprezach szkolnych i klasowych, niemożność    
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       reprezentowania szkoły na zewnątrz, pełnienia żadnych funkcji.           

        Uczeń nie może korzystać z różnych drobnych, ale istotnych dla niego     

       przywilejów: „ szczęśliwego numerka”, określonej ilości   

       nieprzygotowania do zajęć w danym półroczu, zwolnienia z udziału    

       w klasówkach po nieobecności w szkole, itp. 

8) karne przeniesienie ucznia do innej klasy. 

Możliwe jest pominięcie gradacji kar. Kary pozbawiające ucznia 

korzystania z niektórych praw wymierzane są na okres max 3 miesięcy. 

3. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić po podjęciu przez Radę 

Pedagogiczną uchwały upoważniającej Dyrektora Szkoły do 

wystąpienia  z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły. Sankcję taką zastosuje się tylko wówczas, gdy 

wyczerpane zostały wszelkie działania wychowawcze, niższe stopnie 

kar i nie przyniosły one pozytywnych efektów. 

4. Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać godności                      

i nietykalności osobistej. 

5. W przypadku umyślnego wyrządzenia szkody personalnej lub 

materialnej Dyrektor Szkoły może zobowiązać ucznia do; 

1) przeproszenia pokrzywdzonego, 

2) naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdy poprzez pracę     

     na rzecz szkoły czy środowiska lokalnego. 

6. W razie poczucia niesprawiedliwie wymierzonej kary, uczeń może 

odwołać się do wybranego organu szkoły, wychowawcy klasy lub 

pedagoga szkoły.  

Tryb postępowania: 

1) złożenie przez ucznia pisemnego odwołania z uzasadnieniem do 

Dyrektora Szkoły, 

2) Dyrektor Szkoły prowadzi postępowanie wyjaśniające, 

3) o wynikach informuje Radę Pedagogiczną, która wraz z dyrektorem 

podejmuje ostateczną decyzję. 

7. O każdej przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze wychowawca ma 

obowiązek poinformować rodziców lub opiekunów ucznia. 

 

 

XIII. Ustalenia końcowe 

 

 

§ 53 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempla według ustalonego wzoru. 

2. Szkoła posiada własny sztandar. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej 

określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 54 

 

1. Statut Szkoły jest przeznaczony do użytku wewnętrznego szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zapoznać ze Statutem całą społeczność    

szkolną: 

1) pracowników szkoły na zebraniu Rady Pedagogicznej, 

2) nowo zatrudnionych pracowników szkoły przed podjęciem pracy  

w placówce, 

3) rodziców podczas zebrań klasowych, 

4) uczniów podczas godzin wychowawczych. 

3. Statut jest udostępniony do wglądu w sekretariacie szkoły  

i w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

4. Zmiany do Statutu wprowadza i zatwierdza Rada Pedagogiczna na 

wniosek jednego z organów szkoły. O wprowadzonych zmianach 

wynikających ze zmiany ustawy oświatowej, Dyrektor Szkoły pisemnie 

informuje wszystkich zainteresowanych. 

 

§ 55 

 

Załącznikami do Statutu są regulaminy. 

 

§ 56 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Statut zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej nr 64 w Krakowie w dniu 10.09.2001 r., 17.01.2005 r., 

12.09.2011 r., 09.09.2013 r., 11.09.2014 r.                                                                                      

 

Zmiany do Statutu jednogłośnie zatwierdzono na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej  w dniu: 

10 września 2001 r.  

17 stycznia 2005 r. 

31 sierpnia 2007 r. 

10 września 2008 r. 

17 listopada 2008 r. 

10 września 2009 r. 

14 września 2010 r. 

12 września 2011 r. 

09 września 2013 r. 
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11 września 2014 r. 

31 września 2015 r. 

Podpisy przedstawicieli Rady Pedagogicznej: 

 

 

.............................................                 ........................ 

       (Imię i nazwisko)     (Podpis) 

 

.............................................                 ........................ 

                (Imię i nazwisko)     (Podpis) 

 

.............................................                 ........................ 

                (Imię i nazwisko)                                 (Podpis) 
 


