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Statut Szkoły Podstawowej nr 113 

Tekst jednolity 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

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

1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 113; 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. Poz. 

59, z późn. zm.); 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły  Podstawowej nr 113; 

4) Oddziałach gimnazjalnych - należy przez to rozumieć oddziały klas II i III Gimnazjum nr 34 włączonego 

do Szkoły Podstawowej nr 113. 

§ 2. 1.  Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego. 

2. Siedziba Szkoły mieści się przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu. 

3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 z siedzibą przy ul. Zemskiej 16c we 

Wrocławiu. 

4. Szkoła jest szkołą publiczną, ośmioletnią. 

§ 3. 1.  Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 

3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Wrocławia działającą w formie jednostki budżetowej. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują  odrębne przepisy. 

Rozdział 2 

Cele i zadania Szkoły 

§ 4.  Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w tym: 

1) kształci umiejętność posługiwania się językiem polskim, w tym dba o wzbogacenie zasobu słownictwa 

uczniów; 

2) rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłość do Ojczyzny oraz poszanowanie polskiego 

dziedzictwa kulturowego; 

3) kształci i wychowuje uczniów w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu oraz przygotowuje ich do 

nauki w szkole ponadpodstawowej; 

4) zapewnia uczniom niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego 

i fizycznego; 

5) udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

6) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową 

kształcenia ogólnego; 

7) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

8) propaguje zasady promocji i ochrony zdrowia; 

9) wychowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów. 

§ 5. 1.  Szkoła realizuje powyższe cele i zadania poprzez: 

1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego; 
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2) stosowanie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych; 

3) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków kształcenia; 

4) uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych uczniów oraz 

zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju; 

5) stosowanie systemu pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej; 

6) umożliwianie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów nauczania; 

7) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

8) dostosowywanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów; 

9) umożliwianie uczniom poznawania świata, wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie 

ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej nauki; 

10) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły przez: 

a) uczestniczenie nauczycieli i innych pracowników Szkoły w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

b) stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy Szkoły, 

c) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów, 

d) monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności pracy Szkoły, 

e) współpracowanie z rodzicami uczniów (opiekunami prawnymi), badanie ich opinii i oczekiwań. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów (opiekunami prawnymi) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi w zakresie profilaktyki 

oraz udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzicom (opiekunom prawnym); 

3) innymi szkołami i placówkami systemu oświaty w zakresie realizowania zadań oświatowych; 

4) Strażą Miejską, Policją, innymi służbami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i wychowania. 

3. Program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska, uchwali Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

4. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, w tym niepełnosprawnymi odpowiednio do ich potrzeb m.in. 

poprzez organizowanie zajęć świetlicowych, pomoc psychologa, pedagoga, logopedy i pomoc medyczną. 

5. Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, uczniów mających trudności z nauką, posiadających 

opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniów niepełnosprawnych m.in. poprzez 

organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnego nauczania 

oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów. Ponadto Szkoła prowadzi zajęcia 

specjalistyczne m.in. w formie zajęć logopedycznych oraz porad, konsultacji, warsztatów dla uczniów 

i rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Uczniom, u których stwierdzono wady postawy Szkoła zapewnia udział w zajęciach gimnastyki 

korekcyjnej. 

7. Szkoła, za pośrednictwem pedagoga otacza opieką uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebne są wsparcie i pomoc, w tym pomoc materialna. Szkoła udziela uczniom 

pomocy materialnej ze środków budżetowych, zgodnie z odrębnymi przepisami o ile takie środki zostaną 

szkole przekazane oraz może udzielać takiej pomocy ze środków uzyskiwanych z innych źródeł. 

8. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole oraz zasady  

współdziałania Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom (prawnym opiekunom) są realizowane zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 
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Rozdział 3 

Organy Szkoły 

§ 6.  Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 7. 1.  Dyrektor Szkoły realizuje zadania określone w ustawie we współdziałaniu z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem 

prowadzącym. 

2. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje jej bieżącą działalnością; 

2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

3) reprezentuje Szkołę na zewnątrz; 

4) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole pracowników i wykonuje czynności z zakresu 

prawa pracy. 

3. Do zadań Dyrektora Szkoły należy m. in.: 

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole, a także bezpiecznych 

i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą; 

2) opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawianie go Radzie 

Pedagogicznej; 

3) przedstawianie przed zakończeniem roku szkolnego Radzie Pedagogicznej informacji o realizacji planu 

nadzoru pedagogicznego; 

4) opracowywanie rocznych planów pracy; 

5) przygotowywanie arkusza organizacji pracy Szkoły; 

6) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny; 

7) stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

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

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki; 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

10) współpracowanie z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi  

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru 

PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

11) przygotowywanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie 

ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi; 

12) zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły; 

13) współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi 

pracę Szkoły; 

14) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły; 

15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 
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4. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia. 

5. W szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor po 

zaopiniowaniu przez Prezydenta Wrocławia i Radę Pedagogiczną. Wicedyrektor Szkoły działa w ramach 

przydzielonego przez Dyrektora Szkoły zakresu obowiązków, a podczas jego nieobecności wykonuje jego 

zadania. 

§ 8. 1.  Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające z ustawy oraz celów kształcenia, wychowania i opieki. 

3. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy rady określa regulamin Rady Pedagogicznej. 

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej. 

7. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa. 

§ 9. 1.  Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do 

Szkoły wspierającą działalność statutową Szkoły. 

2. Szczegółowe zadania oraz tryb wyboru jej członków oraz tryb pracy określa regulamin Rady Rodziców. 

3. Skład oraz kompetencje Rady Rodziców określa ustawa. 

§ 10. 1.  W Szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin.  

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 

5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa. 

§ 11. 1.  Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły, który zapewnia 

każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji  

i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez: 

1) wymianę informacji; 

2) opiniowanie; 

3) wnioskowanie; 

4) podejmowanie uchwał; 

5) podejmowanie wspólnych działań. 

3. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach odbywa się poprzez: 

1) spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora Szkoły z przedstawicielami organów; 

2) zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów; 

3) umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym na tablicy ogłoszeń. 

4. Współdziałanie organów ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniom oraz 

podnoszenie poziomu pracy Szkoły. 

5. Organy Szkoły współpracują ze sobą promując działalność Szkoły. 

6. Sprawy sporne pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez 

Dyrektora Szkoły. W celu rozwiązywania zaistniałych konfliktów Dyrektor Szkoły może powołać komisję 

składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron. 
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7. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu, organ Szkoły może wystąpić 

z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

zgodnie z podziałem kompetencji określonym w ustawie. 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Szkoły 

§ 12. 1.  Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych-wychowawczych, przerw świątecznych 

i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący po zasięgnięciu 

opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

4. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat. 

5. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

6. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

7. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, Dyrektor Szkoły umożliwi 

wychowawcy prowadzenie swojego oddziału przez cały etap kształcenia: w klasach I-III i klasach IV-VIII. 

8. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

9. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem potrzeb, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych Szkoły. 

§ 13. 1.  W szkole organizowane są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 

4) zajęcia specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne 

oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

2. Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe wspierające proces edukacyjny, z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych uczniów, w tym: 

1) szkolne koło sportowe; 

2) koła zainteresowań i koła przedmiotowe; 

3) zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. 

3. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach, o których mowa w ust. 2 za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów). Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest nieodpłatny. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

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

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

6. W klasach IV-VIII podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo - lekcyjnym. 
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7. W szczególności zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka 

korekcyjna, język angielski, język niemiecki, informatyka i wychowanie fizyczne mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo - lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych. 

8. Dla klas IV-VIII ustala się 10 minutowe przerwy między lekcjami, a także jedną przerwę 15 -minutową - 

tzw. przerwę śniadaniową. Przerwy w trakcie dziennych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 

9. Lekcje języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki w klasach IV-VIII odbywają się 

w grupach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą). 

§ 14. 1.  Szkoła zapewnia uczniom opiekę i pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym 

w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie oraz poza terenem Szkoły. 

2. W trakcie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i imprez szkolnych za bezpieczeństwo uczniów 

odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Dyrektora 

Szkoły, o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć. 

3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 

ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz 

z opiekunami. 

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw 

międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego harmonogramu. 

5. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych. 

6. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego 

nauczyciela. 

7. Nauczyciele uczący w klasach I-III zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego oddziału podczas ich 

planowego pobytu w Szkole. 

8. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo lub inny nauczyciel wskazany 

przez wicedyrektora. 

9. W swoim zakresie czynności każdy pracownik Szkoły posiada szczegółowy zapis o zakresie 

odpowiedzialności związanej z określonym stanowiskiem pracy. 

10. W Szkole nie mogą być stosowane wobec ucznia żadne zabiegi lekarskie  bez zgody rodziców 

(prawnych opiekunów), poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 

11. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu 

opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną i w miarę możliwości udziela poszkodowanemu 

pierwszej pomocy. 

12. W przypadku złego samopoczucia ucznia powiadamiany jest jego rodzic (prawny opiekun). Uczeń 

pozostaje pod opieką pracowników Szkoły do czasu przybycia po niego rodzica (prawnego opiekuna). 

13. Uczniowie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) mogą być ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) 

w pierwszym miesiącu roku szkolnego. 

14. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze Szkoły. 

15. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów przebywających w świetlicy oraz uczęszczających do  klasy I 

na początku każdego roku szkolnego składają oświadczenie o sposobie powrotu dziecka ze Szkoły do domu. 

16. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły. 

17. Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów). 
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18. W  Szkole organizuje się pracownie szkolne. 

19. Zajęcia w pracowni szkolnej odbywają się pod nadzorem nauczyciela. 

20. W pracowni powinien być wywieszony regulamin pracowni określający zasady BHP, z którym 

uczniowie muszą być zapoznani i zobowiązani do jego przestrzegania. 

§ 15. 1.  W celu udzielania uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) poradnictwa zawodowego 

w klasach VII i VIII w Szkole organizuje się poradnictwo zawodowe. 

2. Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są poprzez: 

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe; 

2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego 

poziomu kształcenia; 

3) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych i instytucjach rynku pracy, lekarzy itp.; 

4) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery 

i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się 

na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy; 

5) prowadzenie poradnictwa zawodowego – indywidualnego i grupowego, współpracę z  nauczycielami, 

wychowawcami i rodzicami (prawnymi opiekunami). 

§ 16. 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu. 

2. W ramach wolontariatu uczniowie  w szczególności: 

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu, jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej 

pomocy innym; 

2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego; 

4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły; 

5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

6) promują ideę wolontariatu w Szkole. 

§ 17. 1.  W zakresie działalności innowacyjnej Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi 

organizacjami. 

2. Szczegółowe zasady współpracy ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej określają odrębne przepisy prawa wewnątrzszkolnego określone przez Dyrektora Szkoły. 

§ 18. 1.  W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły, 

dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki. 

5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 

6. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) opracowywanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni ustalonego przez Dyrektora Szkoły; 

2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 
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3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) prowadzenie katalogu rzeczowego, alfabetycznego i tytułowego; 

5) prowadzenie ewidencji użytkowników; 

6)  przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami 

7) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed 

i po lekcjach; 

8) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów 

nawyku czytania i uczenia się; 

9) organizowanie konkursów czytelniczych; 

10) podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa; 

12) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej; 

13) zakup książek; 

14) współpraca z uczniami, nauczycielami Szkoły i rodzicami (prawnymi opiekunami); 

15) współpraca z innymi bibliotekami. 

§ 19. 1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców 

(prawnych opiekunów), organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

uczniowi opieki w Szkole, Szkoła organizuje świetlicę. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci 

i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

4. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

5. Świetlica posiada własne pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Może również korzystać 

z innych pomieszczeń szkolnych i ich sprzętu oraz obiektów sportowych. 

6. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb rodziców. 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin ustalony przez Dyrektora Szkoły. 

§ 20. 1.  Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadów w higienicznych warunkach, w stołówce 

szkolnej. 

2.  Zasady funkcjonowania stołówki określa regulamin. 

 

Rozdział 5 

Oddziały przedszkolne 

§ 21. 1.  W celu umożliwienia rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole tworzy się oddziały 

przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego. 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im 

w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; 

2) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych 

trudnych sytuacjach; 

3) rozwijanie umiejętności społecznych; 
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4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych 

możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

5) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie 

umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

6) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej. 

3. Cele wychowania przedszkolnego realizowane są w szczególności poprzez: 

1) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; 

2) wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku; 

3) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie 

i swojego otoczenia; 

4) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich 

sprawności ruchowej; 

5) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

6) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną; 

7) wychowanie dla poszanowania otaczającej przyrody; 

8) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; 

9) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci; 

10) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

11) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

4. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka 

i przygotowaniu go do nauki w szkole realizowane jest poprzez uwzględnianie w swojej działalności 

indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych dzieci, konsultacje i zajęcia ze specjalistami, a w 

przypadku dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju ich niepełnosprawności. Oddział przedszkolny 

prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

6. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej  przez 

organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców. 

7. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00, zatwierdzonych przez organ prowadzący. 

8. Oddział przedszkolny czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

9. Świadczenia oddziału przedszkolnego przedszkola w zakresie nauczania, wychowania i opieki 

w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. 

10. Świadczenia oddziału przedszkolnego przedszkola, o których mowa w ust. 10 realizowane są 

w godzinach od 8:00 do 13:00. 

11. Dopuszcza się możliwość dłuższego, odpłatnego  pobytu dziecka w placówce.  Zasady odpłatności 

określa uchwała Rady Miejskiej Wrocławia. 

12. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

§ 22. 1.  Organizację pracy oddziału przedszkolnego w Szkole określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady 

zapewniania odpowiedniej liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego przedszkolnego 

programu nauczania umożliwiającego realizację  podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
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4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka 

obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 30 minut. 

5. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują odrębne 

przepisy. 

§ 23. 1.  Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez: 

a) sprawowanie opieki przez nauczycieli, którym powierzono dzieci, 

b) przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka  przez rodziców 

(prawnych opiekunów) pod opiekę nauczycieli, 

c) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak 

i psychicznym. 

2. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie organizowanych  wycieczek, sprawują 

nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez 

Dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice (prawni 

opiekunowie). 

3. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne przepisy. 

§ 24. Nauczyciele oraz inni pracownicy oddziału przedszkolnego: 

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

2) współdziałają z rodzicami  (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, 

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego 

zachowania i rozwoju; 

3) planują i prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz odpowiadają za jej jakość; 

4) prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci 

oraz dokumentują te obserwacje; 

5) współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną 

i inną. 

§ 25. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci, którym na podstawie odrębnych przepisów 

odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.  

§ 26. 1.  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią. 

2. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielce, wyklucza się 

pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub na korytarzu. 

4. Dzieci przyprowadzane do zerówki szkolnej przed godziną 8.00 pozostają pod opieką nauczyciela 

dyżurującego. 

5. Dzieci odbierane z zerówki szkolnej po godzinie 16.00 pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

Dzieci muszą być odebrane do godziny 17.00. 

6. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi. 

7. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 

lub będącą pod wpływem środków odurzających. 

8. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie Szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej 

pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej. 

§ 27. 1.  Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego zobowiązani są 

do:    
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1) powiadomienia o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka; 

2) złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka obejmującej co najmniej  

50% dni w miesiącu  kalendarzowym. 

2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy 

dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole w przypadku: 

1) zalegania za ponad trzy miesiące z opłatą za świadczenia oddziału przedszkolnego; 

2) nieusprawiedliwionej absencji dziecka trwającej ponad 1 miesiąc; 

3) zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu swojemu lub innych wychowanków; 

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu. 

 

Rozdział 6 

Oddziały dwujęzyczne 

§ 28. 1.  W Szkole funkcjonują oddziały dwujęzyczne. 

2. Oddziały dwujęzyczne tworzy się począwszy od klasy VII. 

3. W oddziałach dwujęzycznych nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym 

nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej 

dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski 

i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród 

zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii 

odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę. 

4. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych odbywa się na podstawie przepisów Ustawy. 

5. Celem kształcenia dwujęzycznego jest zapewnienie kształcenia umożliwiającego przystąpienie do 

egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym. 

6. W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych Szkoła stara się zapewnić uczniom oddziałów 

dwujęzycznych zajęcia z nauczycielem obcokrajowcem (zwanym native speakerem). Podczas zajęć 

z obcokrajowcem nacisk kładzie się na konwersacje, a program tychże zajęć jest skonsultowany z innymi 

nauczycielami języka obcego uczącymi w danym oddziale. W zakresie organizacji nauczania i oceniania 

w tych oddziałach stosuje się postanowienia Statutu. 

Rozdział 7 

Oddziały terapeutyczne 

§ 29. 1.  W Szkole funkcjonują oddziały terapeutyczne. 

2. W zakresie organizacji nauczania i oceniania w tych oddziałach stosuje się postanowienia Statutu. 

3. Rekrutację oraz przebywanie dziecka w klasie określa Regulamin klas terapeutycznych. 

 

Rozdział 8 

Oddziały gimnazjalne 

§ 30. 1. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 Szkoła prowadzi oddziały gimnazjalne. 

2. Do uczniów oddziałów gimnazjalnych mają zastosowanie postanowienia niniejszego Statutu o ile 

nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami niniejszego rozdziału. 

§ 31. 1.  Oddziały gimnazjalne realizują cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na 

jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 

2. Nadrzędne cele oddziałów gimnazjalnych to: 

1) rozbudzanie potrzeby kierowania się w życiu najwyższymi wartościami moralnymi; 



 Strona 12 

 

2) przygotowanie do pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym 

środowiska; 

3) rozwijanie u każdego ucznia: samodzielności, poczucia indywidualności, kreatywności 

i odpowiedzialności. 

3. Szkoła stwarza warunki, aby uczeń w oddziale gimnazjalnym: 

1) umiał poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł oraz efektywnie posługiwać 

się technologią informacyjną; 

2) poznał i stosował różne metody uczenia się; 

3) mógł rozwijać swoje zainteresowania; 

4) aktywnie angażował się w życie społeczne i kulturalne środowiska; 

5) umiał uchronić się przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. 

4. Szkoła stwarza uczniom oddziałów gimnazjalnych warunki do nabywania następujących umiejętności: 

1) czytanie – rozumienie, wykorzystanie i refleksyjne przetwarzanie tekstów, w tym tekstów kultury, 

prowadzące do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu 

społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – wykorzystanie narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowanie 

sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

3) myślenie naukowe – wykorzystanie wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania 

problemów, a także formułowanie wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących 

przyrody i społeczeństwa; 

4) komunikowanie się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 

5) sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 

6) wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji; 

7) rozpoznanie własnych potrzeb edukacyjnych oraz efektywne uczenie się; 

8) współdziałanie w pracy zespołowej. 

§ 32. 1.  Dla realizacji swoich zadań oddział gimnazjalny posiada odpowiednie pomieszczenia: sale 

lekcyjne, sale gimnastyczne, pomieszczenia biblioteki, administracji, służby zdrowia, salę widowiskową, 

gabinet pedagoga i archiwum. 

2. W szkole funkcjonuje elektroniczny rejestr dokumentacji szkolnej, który wspomaga obieg informacji 

i dokumentów w szkole oraz usprawnia przebieg informacji między Szkołą a rodzicami i uczniami. 

3. Elektronicznym rejestrem dokumentacji szkolnej zarządza administrator systemu – osoba wyznaczona 

przez Dyrektora Szkoły. 

4. Szczegółowe zadania poszczególnych użytkowników systemu dziennika elektronicznego zawarte są 

w procedurach, które stanowią załącznik do Statutu. 

5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

6. Podstawową jednostką organizacyjną oddziału gimnazjalnego jest oddział złożony z uczniów, którzy 

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

określonych planem nauczania. 

7. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. 

8. Niektóre zajęcia, w szczególności: języki obce, informatyka, chemia, fizyka, wychowanie fizyczne, ze 

względu na liczebność klas określaną w odrębnych przepisach, prowadzone są poza systemem klasowo-

lekcyjnym w grupach oddziałowych. 
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9. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 

10. W oddziale gimnazjalnym istnieje system doradztwa zawodowego. 

§ 33. 1.  Rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania 

i kształcenia dzieci.  

2. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do przeglądania dziennika elektronicznego, 

kontrolowania postępów w nauce i frekwencji swoich dzieci. 

3. Odczytanie przez rodzica (opiekuna prawnego) informacji zawartej w module Wiadomości jest 

równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie 

odpowiednią adnotacją systemu. Adnotację uważa się potwierdzenie skutecznego  dostarczenia informacji. 

4. Drogą telefoniczną, uniemożliwiającą jednoznaczną identyfikację osoby, nie wolno przekazywać 

rodzicom i uczniom żadnych informacji odnośnie haseł, ocen, frekwencji itp. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do usprawiedliwiania nieobecności dziecka w formie 

pisemnej lub poprzez dziennik elektroniczny moduł Wiadomości z konta rodziców w terminie do dwóch 

tygodni. 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) współuczestniczą w działalności Szkoły poprzez: 

1) współorganizowanie i udział w imprezach szkolnych i klasowych; 

2) współorganizowanie wycieczek; 

3) udział w remontach i wzbogacaniu wyposażenia szkoły; 

4) udział w realizowaniu programów wychowawczych poszczególnych oddziałów; 

5) dobrowolne sponsorowanie nagród, wycieczek. 

7. Rodzice (opiekunowie prawni) wypowiadają opinię o pracy Szkoły w formie ankiet lub ustnie na 

zebraniach klasowych. 

§ 34. 1.  Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy poszczególnych oddziałów gimnazjalnych na 

zebraniach zapoznają rodziców (opiekunów prawnych): 

1) ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki; 

2) z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania uczniów; 

3) z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego; 

4) ze statutem oraz z Zestawem regulaminów szkolnych. 

2. W razie potrzeby wychowawcy i nauczyciele kontaktują się z rodzicami (opiekunami prawnymi) poprzez 

dziennik elektroniczny (moduł Wiadomości) lub telefonicznie. 

3. Kontakty osobiste i telefoniczne z rodzicami (opiekunami prawnymi),a także nieudane próby kontaktów, 

wychowawca i nauczyciel notuje w dzienniku elektronicznym w zakładce Kontakty z rodzicami. 

4. Do powinności wychowawczych nauczycieli przedmiotów należy: 

1) uczenie systematyczności, punktualności, przestrzegania obowiązujących norm, odpowiedzialności za 

swoje postępowanie; 

2) egzekwowanie przestrzegania zasad kultury osobistej oraz regulaminów szkolnych; 

3) dbanie o kulturę słowa; 

4) uczenie poprawnej komunikacji i współpracy w grupie; 

5) wdrażanie do rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 

6) organizowanie wyjść na imprezy kulturalne i naukowe środowiska; 

7) wspieranie wychowawców podczas obozów integracyjno-naukowych, wycieczek oraz imprez szkolnych; 

8) stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań i talentów uczniów; 
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9) troszczenie się o harmonijny rozwój ucznia; 

10) pozytywne motywowanie uczniów do nauki i pracy nad sobą; 

11) uczenie traktowania wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, 

w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata. 

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

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także szanować godność osobistą uczniów. 

6. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe 

traktowanie wszystkich uczniów. 

7. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość 

i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

8. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo a w szczególności: 

a) przedstawia, systematycznie przypomina uczniom i egzekwuje realizację postanowień regulaminów 

poszczególnych pracowni, 

b) nie pozostawia uczniów bez opieki w salach lekcyjnych (w nagłym wypadku zleca opiekę innemu 

pracownikowi szkoły), 

c) w stosunku do ucznia uniemożliwiającego prowadzenie zajęć stosuje przewidziane procedury, 

d) w czasie przerw aktywnie pełni dyżury na wyznaczonych stanowiskach, nie zezwala na przebywanie 

uczniów poza terenem szkoły, 

e) podczas wyjść i wyjazdów zapoznaje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z regulaminem 

wycieczki, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, zapewnia odpowiednią liczbę 

opiekunów, zapewnia uczniom stałą opiekę poprzez dokładne zaplanowanie i zorganizowanie czasu, 

przestrzega zasad zawartych w Regulaminie wycieczek i obozów szkolnych. 

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez: 

a) opracowanie planu realizacji podstawy programowej, 

b) realizację obowiązujących programów nauczania, 

c) stosowanie właściwych metod nauczania, 

d) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

e) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 

f) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej. 

3) dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny; 

4) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacenie lub 

modernizację do organów kierowniczych szkoły; 

5) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz 

zainteresowania; 

6) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby 

uczniów; 

7) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych ,w szkole i przez instytucje 

wspomagające szkołę; 

9. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz 

podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez pracę własną, udział w pracach 

zespołów nauczycielskich oraz korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej. 
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§ 35. 1. Ocenianie ma na celu: 

1) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

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

powinien dalej się uczyć; 

2) pomoc uczniowi w rozpoznaniu jego uzdolnień i w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny i motywowanie do dalszych postępów; 

4) kształtowanie odpowiedzialności za własne uczenie się i podejmowane decyzje; 

5) budowanie przy współpracy z rodzicami programu oddziaływań dostosowanego do potrzeb ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i uczniom informacji o postępach w nauce, a nauczycielowi o poziomie osiągania 

przez uczniów założonych celów i efektywności zaplanowanego procesu nauczania i wychowania. 

2. Ocenie podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) umiejętności określone w podstawie przedmiotowej kształcenia ogólnego oraz umiejętności wykraczające 

ponad ten katalog; 

3) wiadomości; 

4) wkład pracy własnej ucznia. 

3. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego semestru, 

b) roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

c) końcowe – są to oceny po zakończeniu całego cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie 

wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową 

zachowania stanowi roczna ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 

4. W Szkole przyjmuje się następujące ogólne zasady oceniania: 

1) rolą oceny jest przede wszystkim informowanie ucznia i jego opiekunów w szczególności o osiągnięciach, 

a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się oraz wskazywanie sposobów ich 

pokonywania; 

2) na ocenę osiągnięć edukacyjnych nie mają wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe uczniów; 

3) każda ocena jest jawna; 

4) ocena nie może pełnić funkcji represyjnej. 

5. Oceniania dokonuje się na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego z uwzględnieniem zasad, które określa Szkolny System Oceniania. 

6. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne jest wyrażone w skali 1 – 6. Oceną negatywną jest ocena 

niedostateczna wyrażona cyfrą 1 lub słowni. 

7. Wpisu oceny śródrocznej, rocznej i końcowej do dziennika elektronicznego oraz dokumentacji przebiegu 

nauczania dokonuje się bez plusów i minusów. 

8. W sytuacjach oceniania bieżącego nauczyciel może stosować plusy i minusy oraz rozszerzyć skalę ocen 

cząstkowych 1 – 5 o plus i minus. 
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9. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności 

uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do 

dziennika elektronicznego. 

10. Oceny z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie, 

odwołując się do kryteriów zawartych w Szkolnym Systemie Oceniania i wymagań określonych w podstawie 

kształcenia ogólnego. Na uzasadnioną i umotywowaną prośbę rodzica/prawnego opiekuna nauczyciel 

uzasadnia wystawioną ocenę pisemnie. 

11. Uczeń jest zobowiązany do informowania rodziców na bieżąco o swoich ocenach przez przekazanie 

informacji ustnie lub przez zapis w zeszycie przedmiotowym. 

12. Rodzice zobowiązani są do kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu według 

ustalonego harmonogramu spotkań – wywiadówek i konsultacji. 

13. Harmonogram zostaje przedstawiony przez wychowawcę na pierwszym spotkaniu z rodzicami 

w danym roku szkolnym. 

13. Dopuszczalne są indywidualne ustalenia między rodzicem a nauczycielem dotyczące spotkań, jednak 

nie mogą one zakłócać przebiegu zajęć lekcyjnych i dyżurów nauczycieli pełnionych w czasie przerw. 

15. Spotkania nie mogą być przypadkowe, nauczyciel powinien mieć możliwość przygotowania się do 

rozmowy. 

16. Wychowawca, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają możliwość kontaktu poprzez dziennik 

elektroniczny. 

17. Rodzice mają bezpłatny dostęp do informacji w dzienniku elektronicznym i są zobowiązani 

systematycznie obserwować postępy w nauce swojego dziecka. 

18. O ocenach bieżących i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciel informuje rodziców na 

wywiadówkach i konsultacjach. 

19. Rodzice mają wgląd do ocen i frekwencji poprzez dziennik elektroniczny. 

20. Sprawdziany i prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom do wglądu na każde ich życzenie 

podczas konsultacji lub podczas spotkania uzgodnionego wcześniej z nauczycielem. 

21. Prace pisemne o wadze sprawdzianu są przechowywane w szkole przez okres jednego roku szkolnego. 

Inne prace pisemne (o niższej wadze) uczniowie otrzymują po dokonaniu oceny przez nauczyciela. 

22. W związku z zapisami w dzienniku elektronicznym wprowadza się obowiązujące wszystkich 

nauczycieli zasady: 

1) kategorie ocen cząstkowych określone są w dzienniku elektronicznym, 

2) kategoria ocen ze sprawdzianów i testów o wadze sprawdzianu wyróżnia je czerwonym kolorem, 

3) kolor pozostałych ocen jest ustalany indywidualnie przez nauczyciela przedmiotu, 

4) nieobecność ucznia na sprawdzianie zaznacza się wpisaniem wartości zero, 

5) zapisu poprawionej oceny dokonuje się w nawiasie kwadratowym (opcja popraw ocenę), 

6) w przypadku uzyskania oceny przez ucznia w innym terminie ustalonym przez nauczyciela, zostaje ona 

wpisana jako poprawa zera oznaczającego nieobecność, 

7) nieprzygotowanie ucznia do lekcji zaznacza się skrótem np., 

8) aktywność ucznia określa się oceną, plusami i minusami. Ilość plusów i minusów ustala indywidualnie 

nauczyciel przedmiotu (opcja konwertuj plusy/minusy), 

9) nieobecność ucznia na zajęciach zostaje odnotowana we właściwej rubryce skrótem nb.; natomiast 

spóźnienia, nieobecności ucznia spowodowane dyżurem, udziałem w konkursie, zawodach itp. zaznacza się 

odpowiednimi skrótami wg kategorii w dzienniku elektronicznym, 

10) zwolnienie z zajęć z innych przyczyn odnotowuje się zapisem „zw” (zwolniony), 



 Strona 17 

 

11) oceny niedostateczne śródroczne, roczne i końcowe są wyróżnione zmieniającym się tłem. 

23. W Szkole przyjmuje się następujące sposoby i zasady sprawdzania bieżących postępów edukacyjnych 

uczniów: 

1) w okresie dwóch pierwszych tygodni pobytu w szkole uczniowie klas pierwszych zapoznawani są 

z kryteriami oceniania i nie otrzymują ocen niedostatecznych; 

2) w odniesieniu do przedmiotu jednogodzinnego w tygodniu, uczeń w ramach oceniania bieżącego powinien 

otrzymać co najmniej trzy oceny w semestrze, przy czym przyjmuje się, że do końca października musi 

pojawić się co najmniej jedna ocena; 

3) o przewidywanym sprawdzianie nauczyciel przedmiotu powiadamia uczniów minimum na tydzień przed 

jego przeprowadzeniem i odnotowuje termin w dzienniku elektronicznym w celu uniknięcia kumulacji 

sprawdzianów z różnych przedmiotów; 

4) dopuszczalne są trzy sprawdziany tygodniowo dla ucznia; 

5) jeżeli sprawdzian nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, to zostaje 

przeprowadzony na najbliższej lekcji przedmiotu, bez względu na liczbę wcześniej zapisanych w dzienniku 

sprawdzianów; 

6) każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w przewidzianych formach sprawdzania wiadomości i podjąć 

pracę nad zadaniami; 

7) w przypadku nieobecności na sprawdzianie z powodu choroby lub wypadku losowego, uczeń ma 

obowiązek poddać się sprawdzianowi wiedzy/ umiejętności w trybie i czasie określonym przez 

nauczyciela; 

8) w przypadku choroby lub nieobecności z ważnych przyczyn usprawiedliwionych przez rodzica (prawnego 

opiekuna) czas na zaliczenie zaległej formy sprawdzenia wiedzy lub umiejętności jest nie dłuższy niż dwa 

tygodnie od powrotu ucznia do szkoły; 

9) jeśli uczeń nie przystąpi do zaliczenia w ustalonym terminie, nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym 

sprawdzić jego wiedzę i umiejętności, nie później niż trzy tygodnie od powrotu ucznia do szkoły; 

10) jeżeli uczeń przystąpił do sprawdzianu i otrzymał ocenę niedostateczną, może przystąpić jednokrotnie do 

poprawy w trybie ustalonym przez nauczyciela, nie później jednak niż w czasie dwóch tygodni od 

sprawdzianu; 

11) nie przewiduje się poprawiania innych ocen niż niedostateczna ze sprawdzianu; 

12) poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym; 

13) w odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia, ocenie nie podlega sam fakt 

aktywności, lecz zaprezentowane tą drogą umiejętności i wiadomości; 

14) nauczyciel przedmiotu ustala „wagę” poszczególnych ocen. Największą „wagę” powinny uzyskać oceny: 

a) ze sprawdzianów, 

b) informujące o umiejętnościach kluczowych i zaangażowaniu ucznia w proces uczenia się. 

24. Nauczyciel powinien poinformować ucznia o otrzymanej ocenie ze sprawdzianu najpóźniej dwa 

tygodnie od jego przeprowadzenia; w przypadku kartkówek termin ten wynosi jeden tydzień. 

25. Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel podaje uczniom kryteria oceniania, 

a w komentarzu do pracy odnosi się do zasad wcześniej ustalonych w Szkolnym Systemie Oceniania. 

26. Przyjmuje się następujące kryteria procentowe oceny wiadomości i umiejętności ucznia: 

a) 100% – 90% bdb, 

b) 89% – 70% db, 

c) 69% – 50% dst, 

d) 49% – 30% dop, 
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e) 29% i niżej ndst. 

27. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest jednokrotnie na koniec I semestru w terminie przyjętym  

danym roku szkolnym, a klasyfikacja roczna i końcowa jednokrotnie w czerwcu. 

28. Przewidywane oceny klasyfikacyjne nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego oraz informuje 

o nich rodziców na wywiadówkach lub konsultacjach na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej w uzgodnieniu z wychowawcą klasy. 

29. Informację o zagrożeniach oceną negatywną sporządza się pisemnie w dwóch egzemplarzach, obydwa 

dokumenty podpisuje rodzic, jeden zostaje u wychowawcy. 

30. W przypadku niestawienia się rodzica na umówione spotkanie, informacja zostaje wysłana listem 

poleconym na specjalnym formularzu lub doręczona osobiście przez upoważnionego pracownika szkoły, 

ewentualnie przekazana telefonicznie w obecności innego pracownika szkoły w ciągu trzech dni roboczych od 

ostatniego zebrania z rodzicami. 

31. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

32.  Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych nauczyciel może kierować się średnią ważoną ucznia 

ze wszystkich ocen cząstkowych odpowiednio w semestrze/ roku szkolnym według następującego schematu:  

1) 5,61 – 6,00 cel, 

2) 4,61 – 5,60 bdb, 

3) 3,61 – 4,60 db, 

4) 2,61 – 3,60 dst, 

5) 1,61 – 2,60 dop, 

6) 1,00 – 1,60 ndst. 

33. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie 

otrzymania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych. 

34. Podwyższenie oceny z przedmiotu (odstąpienie od schematu) jest możliwe jeśli uczeń spełni 

następujące warunki: 

1) brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu; 

2) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności; 

3) ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w danym semestrze uzyskał oceny 

pozytywne; 

4) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach lub turniejach, których zakres 

tematyczny obejmuje treści rozszerzające ponad te, wynikające z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego przedmiotu, z którego możliwe jest podwyższenie oceny do celującej; 

5) aktywnie przez cały semestr pracował na zajęciach, wyróżniając się na tle klasy; 

6) zaistniały inne ważne/ losowe okoliczności uniemożliwiające uczniowi uzyskanie oceny wyższej niż 

przewidywana przez nauczyciela; 

7) Uczeń lub jego rodzic mają prawo wnioskować na piśmie do Dyrektora Szkoły o podwyższenie oceny 

z przedmiotu. Podanie musi być umotywowane i określać, o jaką ocenę ubiega się uczeń; 

35. Nie wystawienie przewidywanej oceny niedostatecznej śródrocznej/rocznej z danego przedmiotu 

nie wyklucza oceny niedostatecznej śródrocznej/rocznej wówczas, gdy podejmowana aktywność szkolna 

ucznia jest radykalnie niższa w porównaniu do poziomu aktywności przed wystawieniem proponowanej oceny 

dopuszczającej. 

36. Dopuszczającą ocenę śródroczną nauczyciel może wystawić celem wzmocnienia motywacji ucznia do 

nauki, wskazując mu jednak na braki konieczne do uzupełnienia do końca roku szkolnego. 
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37. Na dzień przed śródroczną, roczną i końcową klasyfikacją poszczególni nauczyciele przedmiotowi mają 

obowiązek wpisać w dzienniku elektronicznym ustaloną przez siebie ocenę i poinformować o niej uczniów. 

38. Nauczyciel ma obowiązek umotywować ocenę śródroczną lub roczną na prośbę ucznia lub jego 

rodziców. 

39. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych przedmiotów celującą roczną (śródroczną) lub końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

40. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty uzyskał po ustaleniu rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z danego przedmiotu, otrzymuje z niego celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

41. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem. 

42. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia edukacyjne religię lub etykę, wlicza się do średniej ocen również  

oceny roczne z tych zajęć. 

43. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako 

średnia arytmetyczna z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób 

wartość nie jest liczbą całkowitą, ocenę zaokrągla się do wartości całkowitej w górę. 

44. Ustalenie oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych 

następuje na podstawie oceny wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. W przypadku zajęć wychowania fizycznego należy też uwzględnić 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych na rzecz sportu 

szkolnego i kultury fizycznej. 

45. Egzamin poprawkowy jest organizowany z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne, ma możliwość 

zdawania egzaminu poprawkowego; uczeń i jego rodzice zostają powiadomieni o terminie egzaminu przez 

wychowawcę klasy lub listem poleconym; 

2) nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do przedstawienia uczniowi zakresu materiału objętego 

egzaminem; odpowiedni dokument składa w dwóch egzemplarzach w sekretariacie szkoły; uczeń lub 

rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem odebranie dokumentu; 

3) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, techniki, 

sztuki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych; 

4) egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a jego dokładny termin wyznacza 

Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych; 

5) egzamin poprawkowy obejmuje materiał całego roku szkolnego, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi 

i kryteriami ich zaliczania obowiązującymi na danym przedmiocie; 

6) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wskazany przez Dyrektora jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne– egzaminator, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

d) na własną prośbę i w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może być zwolniony z udziału 

w pracach komisji za zgodą Dyrektora, który wyznacza nowy skład komisji; dopuszcza się udział 

nauczycieli z innej szkoły w egzaminie, 

e) treści i zadania do egzaminu ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając kryteria oceniania określone 

w Szkolnym Systemie Oceniania, 

f) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, 
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g) do protokołu, o którym mowa w pkt i),dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego; protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, 

h) uczeń, który z uzasadnionych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w określonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły (wyznaczonym do 

końca września), 

i) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 

j) istnieje możliwość promowania warunkowego ucznia (raz w ciągu całego etapu edukacyjnego), który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu pod warunkiem, że przedmiot ten, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowany jest w klasie programowo wyższej; decyzję podejmuje Rada 

Pedagogiczna w głosowaniu jawnym po uprzednim wysłuchaniu opinii nauczyciela uczącego, 

wychowawcy i pedagoga. 

46. Egzamin klasyfikacyjny jest organizowany z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w szczególności w sytuacji gdy opuścił 

ponad 50% godzin przeznaczonych na zajęcia w planie nauczania; 

2) uczeń niesklasyfikowany w pierwszym semestrze roku szkolnego kontynuuje naukę w drugim semestrze 

i w przypadku wyrównania braków i uzupełnienia zaległości w sposób ustalony przez nauczyciela zajęć 

edukacyjnych, może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną i być promowany do klasy programowo 

wyższej; 

3) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny; 

4) uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej; 

5) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń 

spełniający obowiązek szkolny poza szkołą zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

a) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

7) w przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wskazany przez Dyrektora jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany 

egzamin. 

8) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia; 

9) egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, 

techniki, sztuki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 

ćwiczeń praktycznych; 

10) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą 

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

11) zadania egzaminacyjne opracowuje nauczyciel przedmiotu; 

12) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; termin uzgadnia z uczniem i jego rodzicem nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń jest nieklasyfikowany; 

13) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół; 
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14) do protokołu, o którym mowa powyżej w pkt 13),dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzła informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego; 

protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

47. W oddziale gimnazjalnym obowiązują następujące procedury odwoławcze: 

1) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminów: klasyfikacyjnego, 

poprawkowego i sprawdzianu wiadomości, a także dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom na ich pisemny, umotywowany wniosek do Dyrektora Szkoły; 

2) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącego trybu ustalania tej oceny; 

3) zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

4) uczeń lub jego rodzice formułują zastrzeżenia pisemnie do Dyrektora Szkoły, określając w szczególności: 

a) okoliczności prawne, które zostały ich zdaniem naruszone, 

b) jaka ocena została wystawiona. 

5) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły w czasie 5 dni od 

wpłynięcia podania, uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) termin sprawdzianu 

wiadomości przez komisję; 

6) . Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

7) W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wskazany przez Dyrektora jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

edukacyjne. 

8) Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej; ocena ustalona przez komisję 

jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego; 

48. W oddziałach gimnazjalnych przyjmuje się następujące kryteria oceniania: 

1) Szkolne zespoły przedmiotowe stosują wymagania szczegółowe dla poszczególnych przedmiotów, 

określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego; 

2) Przy stosowaniu powyższych wymagań powinny być uwzględnione następujące kryteria: 

a) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe z pomocą nauczyciela. 

b) wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują treści: 

- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu i konieczne do kontynuowania bez zakłóceń dalszej 

nauki, 

- potrzebne w życiu codziennym, 

- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

- przystępne, o niewielkim stopniu złożoności. 

c) wymagania ponad podstawowe (rozszerzające na ocenę dobrą i dopełniające na ocenę bardzo dobrą) 

obejmują treści: 

- stanowiące pogłębienie i rozszerzenie wymagań podstawowych, 
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- istotne w uczeniu się danego przedmiotu, 

- bardziej złożone, mniej przystępne niż te, zaliczone do wymagań podstawowych, 

- przydatne, ale nie niezbędne w życiu codziennym, 

- użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej rzeczywistości, 

- mieszczące się w podstawach programowych i programach nauczania. 

d) Wymagania na ocenę celującą obejmują umiejętności wykraczające ponad treści określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego; 

3) Ocenę celującą może otrzymać w szczególności uczeń spełniający wymagania tej oceny, który ponadto 

aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły. 

49. Nauczyciel, który wprowadza nowatorskie zasady oceniania, obowiązany jest przedstawić je uczniom 

i rodzicom. 

50. Stosowane nowe zasady oceniania nie mogą naruszać postanowień Rozporządzenia Ministra Edukacji 

o ocenianiu i klasyfikowaniu. 

51. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego w szczególności po zmianie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej, informuje uczniów o przyjętych zasadach szkolnego systemu oceniania, 

w ramach godzin wychowawczych– w szczególności na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym; uczeń 

potwierdza zapoznanie się z systemem własnoręcznym podpisem. 

52. Rodzice uczniów zostają poinformowani o obowiązujących zasadach na pierwszych zebraniach 

w każdym roku szkolnym. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z systemem własnoręcznym podpisem. 

§ 35a Zachowanie ucznia oddziału gimnazjalnego podlega ocenie. 

1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych 

oraz obowiązków określonych w statucie. 

2. System Oceniania Zachowania w szczególności ma na celu: 

a) pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju, 

b) motywować go do rozwijania zainteresowań także poprzez udział w projekcie edukacyjnym, 

c) informować rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli i ucznia o możliwościach, postępach 

i trudnościach w zachowaniu ucznia oraz wskazywać sposób ich pokonywania, 

d) umożliwić nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy wychowawczej. 

3. W oddziałach gimnazjalnych przyjmuje się następujące procedury wystawiania oceny z zachowania:  

a) ocenę śródroczną i roczną ustala wychowawca w sposób jawny po zasięgnięciu opinii innych 

nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, 

b) proponowaną ocenę z zachowania wychowawca wystawia w dzienniku elektronicznym na 

4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną i informuje o niej ucznia i jego opiekunów na zebraniu, 

c) wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) 

o wystawionej ocenie śródrocznej i rocznej oraz wpisać ją do dziennika elektronicznego najpóźniej na 

dzień przed klasyfikacją, 

d) ocena wychowawcy jest ostateczna z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w procedurach odwoławczych  

e) obniżenie oceny może zostać zawieszone, jeśli uczeń przyjmie informacje dotyczące swojego 

funkcjonowania w rozmowie z wychowawcą i zaplanuje oraz zrealizuje sposoby zmiany postępowania, 

f) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
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nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, 

g) w procesie bieżącego oceniania zachowania wychowawca klasy wystawia co najmniej trzy bieżące 

oceny z zachowania w semestrze, uwzględniając: 

 wywiązywanie się z obowiązków szkolnych – w tym udział w projekcie edukacyjnym, 

 kulturę osobistą – w tym  dbałość o piękno mowy ojczystej i okazywanie szacunku innym 

osobom, 

 aktywność społeczną ucznia – w tym postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

dbałość o honor i tradycje szkoły,  
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4. W oddziałach gimnazjalnych przyjmuje się następujący zakres i charakter kryteriów oceniania: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia – w tym udział w projekcie edukacyjnym, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

5. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania. 

6. Elementem wywiązywania się z obowiązków szkolnych jest frekwencja ucznia. Wychowawca klasy 

w tym zakresie uwzględnia poniższe postanowienia: 

a) ustaleniach dotyczących oceniania frekwencji wychowawcy informują uczniów oraz ich 

opiekunów prawnych w formie pisemnej na początku roku, 

b) w przypadku nieobecności ucznia w szkole przekraczającej 5 dni, wychowawca klasy 

niezwłocznie kontaktuje się z opiekunami ucznia celem wyjaśnienia przyczyny, 

c) w przypadku dużej ilości godzin usprawiedliwianych przez rodziców, wychowawca zobowiązany 

jest do konsultowania problemu z pedagogiem i psychologiem, 

d) w szkole stosuje się następujące szczegółowe kryteria oceniania zachowania w zależności od 

frekwencji: 

 w przypadku 3 nieusprawiedliwionych godzin i/lub 7 spóźnień w miesiącu uczeń otrzymuje 

cząstkową ocenę nieodpowiednią, 

 trzykrotne otrzymanie oceny nieodpowiedniej za frekwencję w semestrze skutkuje obniżeniem 

oceny z zachowania na semestr o jeden stopień w stosunku do planowanej oceny, a wychowawca 

może wnioskować o zastosowanie kary upomnienia dyrektora szkoły, 

 jeżeli uczeń opuści bez usprawiedliwienia więcej niż 20% godzin przewidzianych do realizacji 

w rocznym planie nauczania, wystawiona ocena z zachowania nie może być wyższa niż 

nieodpowiednia, 

 w przypadku opuszczania lekcji bez usprawiedliwienia przez ucznia, wychowawca informuje o 

tym pedagoga i po analizie sytuacji wychowawczej wspólnie podejmują właściwe działania; 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach informowany jest właściwy sąd rodzinny, 

 nagminne naruszanie przez ucznia obowiązku uczęszczania na zajęcia w ostatnich dwóch 

tygodniach roku szkolnego może skutkować zmianą rocznej oceny z zachowania na niższą od 

planowanej; decyzja zostaje podjęta przez nadzwyczajną radę pedagogiczną, 

 za 100% frekwencję w miesiącu uczeń otrzymuje wzorową cząstkową ocenę z zachowania za 

dany miesiąc, 

 za najlepszą śródroczną lub roczną frekwencję wychowawca klasy może podwyższyć o jeden 

stopień ocenę z zachowania w stosunku do planowanej oceny śródrocznej lub rocznej, jeżeli uczeń 

spełnia kryteria oceny poprawnej zachowania, 

 najlepsza frekwencja ucznia klasy pierwszej i drugiej w ostatnich dwóch tygodniach nauki 

w danym roku szkolnym może skutkować cząstkową oceną wzorową z zachowania w pierwszym 

miesiącu nauki następnego roku szkolnego. 
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7. Oceny z zachowania ustala się wg następującej skali i przyjmuje się odpowiadające im wartości 

punktowe w dzienniku elektronicznym oraz następujące kryteria: 

a) wzorowe (wz), 6 pkt. – otrzymuje uczeń, który oprócz kryteriów na ocenę bardzo dobrą spełnia 

przynajmniej trzy z wymienionych poniżej: 

 bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

 przygotowuje pomoce naukowe i inne samodzielne prace, pomaga nauczycielowi w prowadzeniu 

lekcji, 

 jest liderem w pracach grupy realizującej projekt edukacyjny, 

 jest inicjatorem kulturalnego życia zbiorowego na terenie szkoły, uczęszcza do teatru, kina, czynnie 

uczestniczy w uroczystościach szkolnych, 

 inicjuje i aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz szkoły, 

 pracuje społecznie w organizacjach młodzieżowych, 

 inicjuje i współorganizuje imprezy i uroczystości klasowe, 

 uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 

 osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

 z własnej inicjatywy systematycznie pomaga kolegom mającym trudności w nauce lub może się 

wykazać innymi formami pomocy np. ludziom starszym, 

 reaguje na przejawy nietolerancji. 

b) bardzo dobre (bdb), 5 pkt – otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria: 

 systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się i aktywnie uczestniczy w pracach grupy 

realizującej projekt edukacyjny, 

 zawsze nosi stosowny strój szkolny, 

 wywiązuje się z obowiązków ucznia (jest przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe, 

systematycznie prowadzi zeszyty, przynosi książki, inne przybory, czyta lektury), 

 podejmuje próby reprezentowania szkoły lub klasy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, jeżeli 

zadeklarował swój udział w konkursie lub zawodach, nie wycofuje się z nich (z wyjątkiem 

usprawiedliwionych wypadków losowych), 

 bierze udział w życiu kulturalnym szkoły i uroczystościach szkolnych, 

 pomaga kolegom mających trudności w nauce, 

 okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom, osobom starszym, słabszym i swoim 

kolegom, 

 zawsze dba o kulturę słowa, 

 przejawia troskę o mienie szkolne, przygotowuje pomoce naukowe, 

 reaguje na zło, np. akty wandalizmu, 

c) dobre (db),4 pkt. – otrzymuje uczeń, który spełnia niżej wymienione kryteria: 

 stara się systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, nie spóźnia się i uczestniczy w pracach 

grupy realizującej projekt edukacyjny, 

 nosi stosowny strój szkolny, 

 dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia (jest przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe, 

systematycznie prowadzi zeszyty, przynosi książki, inne przybory, czyta lektury), 

 dba o mienie szkolne i ma szacunek do cudzej własności, 

 dba o kulturę słowa, 

 nie ulega nałogom, 

 jest uczciwy, prawdomówny, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, włącza się w działania zwiększające 

bezpieczeństwo, 

 jest tolerancyjny wobec innych przekonań, koloru skóry, pochodzenia itp.  

d) poprawne (pop),3 pkt. – otrzymuje uczeń, który spełnia niżej wymienione kryteria: 

 stara się systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia i uczestniczyć w grupie realizującej 

projekt edukacyjny, 

 zazwyczaj nosi stosowny strój szkolny, 
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 potrafi okazać szacunek wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom, osobom starszym, słabszym 

i swoim kolegom, 

 stara się dbać o kulturę słowa, 

 na ogół przejawia troskę o mienie szkolne i szacunek do cudzej własności, 

 nie pali papierosów i nie znajduje się pod wpływem środków ograniczających świadomość, 

 w relacjach szkolnych nie narusza norm uczciwości i prawdomówności, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, 

 przejawia tolerancję wobec innych przekonań, koloru skóry, pochodzenia itp. 

e) nieodpowiednie (ndp), 2 pkt. - otrzymuje uczeń, jeśli: 

 często wagaruje i spóźnia się na lekcje, sporadycznie uczestniczy w pracach grupy realizującej 

projekt edukacyjny, 

 często sprawia kłopoty wychowawcze, 

 nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, pali papierosy, przejawia agresję 

fizyczną i słowną, używa wulgarnych słów, 

 nie szanuje cudzej własności, 

 często przeszkadza nauczycielowi i kolegom w czasie zajęć, 

 nie okazuje szacunku innym osobom. 

f) naganne (ng), 1 pkt. Ocena nieodpowiednia jest obniżona do nagannej uczniowi, który: 

 notorycznie opuszcza lekcje, 

 nie podejmuje wysiłku w realizację projektu edukacyjnego, 

 stosuje przemoc, 

 zastrasza innych, 

 kradnie, wyłudza pieniądze i inne rzeczy, 

 prowokuje bójki, 

 prowokuje otoczenie swoim zachowaniem, 

 dopuszcza się aktów wandalizmu i dewastuje mienie szkolne, 

 narusza przepisy prawa, 

 nie wykazuje skruchy ani chęci poprawy. 

8. Oceną wyjściową jest ocena poprawna. 

9. W związku z ocenianiem zachowania przyjmuje się następujące procedury odwoławcze: 

a) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowi) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny z 

zachowania, nie później jednak niż 2 dni robocze od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

b) Uczeń lub jego rodzice formułują zastrzeżenia pisemnie do dyrektora szkoły, określając 

w szczególności: 

 okoliczności prawne, które zostały ich zdaniem naruszone, 

 jaka ocena została wystawiona. 

c) W przypadku ustalania, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

d) W skład komisji wchodzą: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel wskazany przez dyrektora jako przewodniczący komisji, 

 wychowawca oddziału, 

 nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
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 przedstawiciel rady rodziców. 

e) Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

f) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej 

ustalonej i jest ostateczna. 

g) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

 termin posiedzenia, 

 imię i nazwisko ucznia, 

 wyniki głosowania, 

 ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

h) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

i) O ustalonej przez komisję ocenie z zachowania wychowawca klasy niezwłocznie informuje ucznia 

lub rodzica oraz dokonuje w terminie 3 dni od posiedzenia właściwych zapisów w dokumentacji 

przebiegu nauczania. 

 

10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego w szczególności po zmianie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

11. Wychowawca systematycznie omawia z uczniami na lekcjach wychowawczych ich funkcjonowanie na 

podstawie powyższych kryteriów, udziela im informacji i planuje pracę nad pozytywnymi zmianami w 

ich zachowaniu. O efektach tej pracy systematycznie informuje rodziców oraz innych nauczycieli i na 

tej podstawie organizuje z nimi współpracę 

 

§ 36.  1.Uczeń oddziału gimnazjalnego ma w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w oddziale gimnazjalnym zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją 

oraz innymi przejawami patologii społecznej; 

3) dyskrecji, ochrony i poszanowania jego godności; 

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia oddziału gimnazjalnego, a także 

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

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ale nie ujawnianej osobom postronnym; 

9) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych szkoły podczas zajęć 

pozalekcyjnych; 

12) wpływania na życie oddziału gimnazjalnego przez działalność samorządową; 

13) przystąpienia do egzaminu weryfikującego, do egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz do 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach, zgodnie ze swoimi możliwościami 

i umiejętnościami; 
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15) przedstawienia wychowawcy oddziału, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów 

oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień. 

2. Uczeń oddziału gimnazjalnego jest w szczególności zobowiązany do: 

1) przestrzegania obowiązujących oddziale gimnazjalnym regulaminów zawartych w Zestawie regulaminów 

szkolnych; 

2) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora, innych nauczycieli oraz samorządu uczniowskiego; 

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w życiu oddziału gimnazjalnego; 

4) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, a w szczególności do: 

a) obecności na zajęciach, 

b) posiadania zeszytu, podręcznika oraz innych materiałów i przyborów potrzebnych na zajęcia, 

c) systematycznego przygotowywania się do zajęć. 

5) właściwego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników oddziału gimnazjalnego, a w 

szczególności do: 

a) przestrzegania zasad kultury współżycia, 

b) okazywania szacunku przez przyjmowanie właściwej postawy podczas rozmowy oraz używanie 

zwrotów grzecznościowych, 

c) unikania postaw prowokacyjnych oraz wulgaryzmów. 

6) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 

7) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w oddziale gimnazjalnym; 

8) noszenia jednolitego stroju galowego podczas uroczystości szkolnych oraz w przypadkach wskazanych 

przez wychowawcę oddziału: biała koszula lub bluzka z kołnierzykiem, czarne bądź granatowe spodnie lub 

spódnica do kolan, szkolny krawat; 

9) unikania w stroju ekstrawagancji, ze względu na bezpieczeństwo wszystkich uczniów szkoły: 

a) fryzura – włosy dane przez naturę, bez interwencji fryzjera typu: farbowanie, dredy, warkoczyki, golenie 

głowy na łyso oraz inne fryzury wskazujące na przynależność do subkultury, 

b) makijaż – nie maluje paznokci, nie stosuje makijażu, 

c) strój – unika elementów wskazujących na przynależność do subkultury oraz znaków oznaczających 

używki; unika stroju naruszającego doznania estetyczne innych osób, 

d) ozdoby – dozwolone jest (tylko dla dziewcząt) noszenie w uchu po jednym kolczyku o wielkości 

nie zagrażającej bezpieczeństwu. 

10) noszenia obuwia zmiennego na terenie oddziału gimnazjalnego po ogłoszeniu przez Dyrektora Szkoły; 

11) zgłaszania zastanych szkód nauczycielowi; 

12) posiadania na terenie oddziału gimnazjalnego identyfikatora, umożliwiającego swobodne i bezpośrednie 

odczytanie danych osobowych oraz identyfikację ucznia; 

13) usunięcia lub zrekompensowania szkód wyrządzonych na terenie szkoły. 

§ 37. 1. Ucznia można nagrodzić za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) rzetelną naukę; 

3) aktywną działalność na rzecz szkoły, innych ludzi i środowiska; 

4) dzielność i odwagę; 

5) godne reprezentowanie szkoły; 
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6) działalność naukową; 

7) dokonania twórcze i artystyczne. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 mogą być: 

1) pochwała wychowawcy wobec całego oddziału; 

2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów oddziału gimnazjalnego i ich rodziców (opiekunów 

prawnych); 

3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców; 

4) dyplom uznania od Dyrektora; 

5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora; 

6) sponsorowany całkowicie lub częściowo wyjazd na wycieczkę; 

7) wniosek o przyznanie stypendium ze środków pozaszkolnych. 

3. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu 

nagrody w innej formie. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że 

wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

§ 38. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu oraz obowiązujących regulaminów a także za naruszanie 

norm, zasad oraz powszechnie przyjętych zwyczajów uczeń, biorąc odpowiedzialność za swoje postępowanie, 

może ponieść następujące konsekwencje:  

1) wpis w dzienniku elektronicznym, oznaczony rodzajem wiadomości Uwaga; 

2) upomnienie wychowawcy; 

3) rozmowę wychowawczą z udziałem pedagoga, wychowawcy, tutora, rodzica (opiekuna prawnego) 

i ucznia; 

4) spotkanie wychowawcze z udziałem psychologa lub pedagoga, wychowawcy, rodzica (opiekuna prawnego) 

i ucznia; 

5) komisję wychowawczą z udziałem Dyrektora lub wicedyrektora szkoły, wychowawcy, psychologa lub 

pedagoga, rodzica (opiekuna prawnego) i ucznia; 

6) pozbawienie przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji; 

7) pozbawienie pełnionych w szkole funkcji; 

8) upomnienie lub naganę Dyrektora Szkoły; 

9) obniżenie oceny zachowania; 

10) ograniczenie możliwości udziału w imprezach szkolnych i wycieczkach oraz reprezentowania klasy 

i szkoły; 

11) przeniesienie do równoległej klasy. 

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane 

w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

3. O nałożonej karze informuje się rodziców (opiekunów prawnych). 

4. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść 

rodzic (opiekun prawny) w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze. 

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora 

jest ostateczne. 

§ 39. 1. Dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innego oddziału gimnazjalnego. 
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2. Kara, o której mowa w ust.1, stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia szkolnych 

obowiązków: 

1) udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa; 

2) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez oddział gimnazjalny w stanienie trzeźwym albo pod 

wpływem narkotyków lub innych środków odurzających; 

3. Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innego oddziału gimnazjalnego, za 

poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela lub samorząd uczniowski. 

§ 40a 1.  Rodzice uczniów klas gimnazjalnych mają prawo do wybierania swojej reprezentacji w formie 

rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe. 

2. Przedstawiciele rad, a których mowa w ust. 1 wchodzą w skład Rady Rodziców. 

§ 40. 1.  Dla oddziałów gimnazjalnych używa się pieczęci urzędowej dotychczasowego Gimnazjum nr 34, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Dla oddziałów gimnazjalnych prowadzi się i przechowuje oddzielną dokumentację na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

Rozdział 9 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

§ 41. 1.  Zasady zatrudniania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy. 

2. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor Szkoły, a zatwierdza organ prowadzący. 

3. Dla poszczególnych pracowników Szkoły ich szczegółowe zakresy obowiązków określa Dyrektor 

Szkoły. 

§ 42. 1.  Do ogólnego zakresu zadań nauczycieli należy: 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym 

programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2)  kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

3) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju 

i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

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

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

7) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów; 

8) przygotowywanie szczegółowych kryteriów oceniania nauczanego przedmiotu; 

9) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jego terenem w czasie 

wycieczek itp.; 

10) współpracowanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną itp.; 

11) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

12) troska o estetykę pomieszczeń; 

13) eliminowanie przyczyn niepowodzeń uczniów; 

14) realizowanie zaleceń Dyrektora Szkoły i osób kontrolujących; 

15) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; 

https://sip.lex.pl/
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16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub 

rekreacyjno - sportowym; 

17) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych  obowiązujących w Szkole oraz przepisów BHP i ppoż., 

obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy; 

18) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów i utrzymuje bieżący kontakt z ich 

rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci; 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) włączenia ich w działalność Szkoły; 

4) współdziałania w sprawach wychowania i nauczania uczniów z uwzględnieniem prawa rodziców 

(prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z zrealizowanego programu 

nauczania i uzyskiwania informacji dotyczących danego ucznia, jego zachowania i rozwoju. 

3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych. 

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

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie 

w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły, na 

wniosek zespołu. 

4. Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy sporządzonym na dany 

rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy Szkoły. 

5. Do zadań zespołu przedmiotowego należy m.in.: 

1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

2) stymulowanie rozwoju uczniów; 

3) opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich programów nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

§ 44. 1.  W celu prawidłowego funkcjonowania Szkoły zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. 

2. Do ogólnego zakresu zadań pracowników administracji i obsługi należy: 

1) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących  w Szkole oraz przepisów BHP i ppoż.,  

obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy; 

2) przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych oraz poleceń 

i wymagań stawianych przez Dyrektora Szkoły; 

3) sumienne i terminowe wykonywanie zadań; 

4) przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie w środowisku 

pracy; 

5) udzielanie uczniom pomocy na terenie należącym do Szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2 określa Dyrektor. 
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Rozdział 10 

Rodzice (prawni opiekunowie) 

§ 45. 1.  Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie  nauczania, 

wychowania i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz określenia 

drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Współpraca Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywa się poprzez indywidualne konsultacje, 

zebrania klasowe, zebrania ogólne oraz zebrania Rady Rodziców. 

3. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze organizowane są w Szkole na podstawie harmonogramu opracowanego na początku danego 

roku szkolnego, a także na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub nauczycieli. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Szkoły i planów 

pracy w danym oddziale; 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

4) składania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków z obserwacji pracy   Szkoły; 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę 

pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - Radę Rodziców. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Szkoły mogą 

otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora Szkoły. 

Rozdział 11 

Uczniowie Szkoły, ich prawa i obowiązki 

§ 46. 1.  Uczeń ma prawo w szczególności do: 

1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych oraz do indywidualnego toku 

i programu nauczania; 

2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym 

z wymogami stosowanego w Szkole systemu oceniania; 

3) jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny; 

4) organizacji życia szkolnego, w sposób umożliwiający zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

5) właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac domowych zgodnych z  

zasadami higieny pracy umysłowej; 

6) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi; 

7) uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego; 

8) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

10) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

11) reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach; 

12) swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr innych osób; 

13) swobodnego rozwoju swojej osobowości; 

14) ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego; 
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15) pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

16) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz 

uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

17) pomocy socjalnej; 

18) poszanowania przekonań religijnych; 

19) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej. 

2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych praw, uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora Szkoły, wychowawcy, 

pedagoga szkolnego, szkolnego rzecznika praw ucznia, a w razie potrzeby do organu prowadzącego lub 

sprawującego nadzór pedagogiczny. W każdym przypadku takiej skargi uczeń i jego rodzice (opiekunowie 

prawni) powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte  w danej sprawie stanowisko Szkoły, po 

wysłuchaniu wszystkich stron sporu  przez rozstrzygającego. 

3. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i systematyczne zdobywanie wiedzy; 

2) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę; 

3) rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności; 

4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć; 

5) dopełnianie obowiązku uzupełniania usprawiedliwienia nieobecności od rodzica (prawnego opiekuna) 

w ciągu tygodnia od powrotu do Szkoły; 

6) dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji; 

7) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego; 

8) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego; 

9) właściwe zachowanie oraz okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom Szkoły poprzez 

społecznie akceptowane formy; 

10) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek; 

11) przestrzeganie obowiązujących zaleceń i zarządzeń Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleń 

Samorządu Uczniowskiego; 

12) dbanie o schludny wygląd; 

13) posiadanie stroju galowego na uroczystościach szkolnych (dziewczęta: biała  bluzka, ciemna spódniczka 

lub ciemne spodnie; chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie); 

14) zmienianie obuwia i zdejmowanie wierzchniej odzieży po wejściu do Szkoły w okresie jesienno - 

zimowym; 

15) przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas 

trwania lekcji zgodnie z Regulaminem używania telefonów komórkowych. 

§ 47. 1.  Uczeń może być nagradzany lub karany. 

2. Sposób karania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. 

3. W Szkole nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowanej wobec ucznia karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca. 

5. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. 

6. Rozstrzygniecie Dyrektora w sprawie jest ostateczne. 

§ 48. 1.  Ucznia można nagrodzić za: 
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1) rzetelną naukę; 

2) pracę na rzecz Szkoły; 

3) wybitne osiągnięcia w nauce; 

4) wzorowe zachowanie i postawę; 

5) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp. 

2. Ustala się następujące nagrody dla uczniów: 

1) pochwała od wychowawcy w obecności całej klasy; 

2) pochwała od Dyrektora Szkoły w obecności całej społeczności szkolnej; 

3) list pochwalny od wychowawcy lub Dyrektora Szkoły; 

4) dyplom; 

5) nagroda rzeczowa; 

6) świadectwo z wyróżnieniem. 

3. Do przyznanej uczniowi nagrody można wnieść zastrzeżenia. 

4. Zastrzeżenia mogą wnosić do Dyrektora na piśmie uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie prawni) 

w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu nagrody. 

5. Zastrzeżenia rozpatruje komisja, w skład której wchodzi: 

1) pedagog szkolny jako przewodniczący; 

2) dwóch nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną; 

3) przedstawiciel Rady Rodziców; 

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

6. Członkami komisji odwoławczej nie mogą być osoby zainteresowane w sprawie. Jeżeli pedagog szkolny 

nie może brać udziału w postępowaniu, komisji odwoławczej przewodniczy nauczyciel wybrany przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim. 

7. Komisja rozpatruje zastrzeżenia w terminie dwóch tygodni od ich wniesienia. 

8. Rozstrzygnięcie komisji zapada bezwzględną większością głosów. 

8. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne. 

9. Z czynności postępowania przed komisją sporządza się protokół. 

10. Dyrektor, stosownie do rozstrzygnięcia komisji, utrzymuje, bądź uchyla, przyznaną nagrodę. 

§ 49. 1.  Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu ustala się następujące kary dla ucznia: 

1) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia; 

2) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela; 

3) pozbawienie pełnionych funkcji; 

4) obniżenie oceny z zachowania; 

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, z wyjątkiem imprez i wycieczek programowych;  

6) upomnienie Dyrektora Szkoły; 

7) nagana Dyrektora Szkoły.  

8) przeniesienie do równoległej klasy w Szkole; 
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2. Za zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uczeń może być także ukarany przeniesieniem do innej 

szkoły, za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych. Zastosowanie tej kary następuje 

w przypadkach, gdy: 

1) uczeń popełnił czyn zabroniony w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego; 

2) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył w zajęciach 

organizowanych przez Szkołę; 

3) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów oraz uniemożliwia realizowanie 

celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych Szkoły. 

3. W przypadku dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Dyrektor Szkoły 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do 

takiego oddziału w przypadkach: 

1) powtarzającego się nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) rozkładu dnia (godzin 

przyprowadzania i odbierania dziecka); 

2) niedopełniania przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązku uzupełniania usprawiedliwienia 

nieobecności dziecka w ciągu tygodnia od powrotu dziecka do Szkoły; 

3) częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,  zdrowiu lub życiu innych 

dzieci, po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu 

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, zasięgnięciu porady lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, skonstruowaniu programu naprawczego (wychowawczego) mającego na celu pomoc 

dziecku. 

§ 50. 1. Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary. 

2. Odwołanie składa do Dyrektora na piśmie uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) w terminie siedmiu 

dni od dnia otrzymania informacji o wymierzeniu kary. 

3. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

4. Odwołanie rozpatruje komisja odwoławcza, w skład której wchodzi: 

1) pedagog szkolny jako przewodniczący; 

2) dwóch nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną; 

3) przedstawiciel Rady Rodziców; 

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

5. Członkami komisji odwoławczej nie mogą być osoby zainteresowane w sprawie. Jeżeli pedagog szkolny 

nie może brać udziału w postępowaniu, komisji odwoławczej przewodniczy nauczyciel wybrany przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim. 

6. Komisja odwoławcza rozstrzyga odwołanie w terminie dwóch tygodni od jego wniesienia. 

7. Rozstrzygnięcie komisji odwoławczej zapada bezwzględną większością głosów. 

8. Przed podjęciem rozstrzygnięcia komisja odwoławcza wysłuchuje Dyrektora oraz ukaranego ucznia. 

Rozstrzygnięcie komisji odwoławczej jest ostateczne. 

9. Z czynności postępowania przed komisją odwoławczą sporządza się protokół. 

10. Dyrektor, stosownie do rozstrzygnięcia komisji odwoławczej, utrzymuje, zmienia na łagodniejszą, bądź 

uchyla nałożoną karę. 

Rozdział 12 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

§ 51. 1.  Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia. 
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2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

programowej, a także wymagań wynikających z programów  nauczania oraz na formułowaniu oceny. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

zakresie; 

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

i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w Szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  

formach  przyjętych w Szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

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

6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 52. W  ocenianiu obowiązują: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, a ocena końcowa 

nie jest średnią ocen cząstkowych; 

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres 

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
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5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności 

i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji 

w oparciu o okresową ewaluację. 

§ 53. 1.  Każdy nauczyciel zobowiązany jest na początku roku szkolnego poinformować uczniów oraz ich 

rodziców  (prawnych opiekunów) o:  

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

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

(prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są : 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) w miesiącu wrześniu; 

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w godzinach pracy 

wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców (prawnych 

opiekunów); 

3) w formie komunikatów umieszczonych na tablicach informacyjnych obok drzwi wejściowych do 

poszczególnych sal lekcyjnych i pracowni lub przy pokoju nauczycielskim – dostęp w godzinach pracy 

Szkoły; 

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielem lub wychowawcą. 

4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

§ 54. W trakcie nauki w Szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza, 

b) roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

c) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne 

ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub 

sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie i konkursów 

uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna 

w klasie programowo najwyższej. 

§ 55. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 
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2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia,  a okres drugi trwa od 1 lutego do 

zakończenia roku szkolnego. 

 

§ 56. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  ucznia z 

zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz z 

zachowania  

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i 

zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI stosowana jest 

następująca skala ocen: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), 

niedostateczny (1). 

4. W klasach I-III ustala się jedną śródroczną i roczną ocenę opisową z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, za wyjątkiem religii i etyki, gdzie jest stosowana sześciostopniowa skala ocen. 

5. 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. 

6. Terminy ustalania oceny śródrocznej: 

a) Poinformowanie uczniów o propozycjach przewidywanych śródrocznych ocen z zajęć 

edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie z zachowania – na dwa tygodnie przed radą 

klasyfikacyjną; 

b) Wpisanie propozycji przewidywanych ocen do dziennika elektronicznego - na dwa tygodnie  przed 

radą klasyfikacyjną; 

c) Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) o propozycjach przewidywanych śródrocznych 

ocen z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania – na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną 

poprzez dziennik elektroniczny; 

d) Wystawienie ostatecznej śródrocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania – na 3 dni przed 

radą klasyfikacyjną. 

e) Śródroczna rada klasyfikacyjna odbywa się w ostatni czwartek przed feriami lub (jeśli termin ferii 

wypada po 1 lutym) w ostatni czwartek przed końcem I semestru. 

7. Terminy ustalania oceny rocznej: 

a) Poinformowanie uczniów o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach z zajęć 

edukacyjnych oraz nagannej i nieodpowiedniej ocenie z zachowania – na miesiąc przed radą 

klasyfikacyjną podczas zajęć edukacyjnych; 

b) Wpisanie propozycji przewidywanych ocen niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych do 

dziennika elektronicznego - na miesiąc przed radą klasyfikacyjną; 

c) Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych rocznych ocenach 

niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych i nieodpowiednich ocenach z zachowania – 

na miesiąc przed radą klasyfikacyjną podczas konsultacji lub zebrania  z rodzicami oraz poprzez 

dziennik elektroniczny. W przypadku nieobecności rodzica na konsultacjach lub zebraniu 

wychowawca przekazuje informacje o przewidywanych ocenach osobiście, telefonicznie, 
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listownie, przesyłając wiadomość poprzez dziennik elektroniczny lub poprzez dokonanie wpisu w 

dzienniczku ucznia albo w zeszycie przedmiotowym. 

d) Ustalenie propozycji ocen rocznych pozytywnych i oceny z zachowania oraz wpisanie propozycji 

do dziennika elektronicznego – na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną; 

e) Poinformowanie uczniów o przewidywanych pozytywnych rocznych ocenach z zajęć 

edukacyjnych oraz ocenie z zachowania – na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną podczas 

zajęć edukacyjnych; 

f) Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych pozytywnych śródrocznych i 

rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach z zachowania – na dwa tygodnie przed radą 

klasyfikacyjną poprzez dziennik elektroniczny oraz na ostatnim przed klasyfikacją zebraniu z 

rodzicami  - zgodnie z terminarzem zebrań z rodzicami; 

g) Wystawienie ostatecznej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania – na 3 dni przed radą 

klasyfikacyjną. 

h) Rada klasyfikacyjna odbywa się w przedostatni czwartek przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę z zajęć 

edukacyjnych jest zobowiązany do uzasadnienia jej w sposób ustny lub na wyraźną prośbę rodziców 

(prawnych opiekunów) w sposób pisemny. W uzasadnieniu należy odnieść się do wymagań 

programowych oraz wkładu pracy ucznia. 

§ 57. 1.W ocenianiu bieżącym w klasach I-III nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie 

informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi 

dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również 

pochodzić od innego ucznia -ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny. 

2. Ocena bieżąca pisemna może mieć formę krótkiej recenzji pisemnej (komentarza dotyczącego 

postępów ucznia w odniesieniu do kryteriów sukcesu), pieczątki, naklejki, z tym, że naklejkę lub 

pieczątkę uczeń otrzymuje w nagrodę za wykonaną pracę. 

3. Każdy nauczyciel monitoruje postępy uczniów w postaci portfolio prowadzonego dla każdego ucznia. 

Portfolio jest to zeszyt A4, do którego nauczyciel wkleja pisemne prace ucznia opatrzone 

komentarzem. Portfolio jest udostępniane rodzicom podczas zebrań i konsultacji. 

4. Ocena bieżąca, semestralna i roczna z religii i etyki jest wyrażona w sześciostopniowej skali (6-

celujacy, 5-bardzo dobry, 4-dobry, 3-dostateczny,  2–dopuszczający, 1–niedostateczny). 

5. Szczegółowe zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej znajdują się w przedmiotowym systemie 

oceniania. 

§ 58. 1.W ocenianiu bieżącym w klasach IV-VIII nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie 

informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi 

dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również 

pochodzić od innego ucznia - ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny. 

2. W ocenianiu uczniów brane są pod uwagę: 

a) praca - podejmowanie i wykonywania zadań (wkład pracy ucznia), 

b) jakość pracy - umiejętności i sprawności ogólne oraz przedmiotowe (poziom ich 

opanowania wg ustalonych wymagań 
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3. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: 

a) prace pisemne w klasie: 

- praca klasowa / sprawdzian – według specyfiki przedmiotu; polega na kontroli wiedzy i 

umiejętności uczniów w formie poleceń dotyczących znacznej partii materiału, kilku działów lub 

jednego działu; zapowiedziana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; poprzedzona wpisem 

do dziennika, 

- kartkówka – polega na kontroli wiedzy i umiejętności uczniów w formie poleceń dotyczących od 

jednego do trzech ostatnich tematów; bez zapowiedzi, czas trwania do 15 minut; 

b) odpowiedź ustna 

c) praca na lekcji indywidualna i grupowa 

d) prace domowe i zadania dodatkowe 

e) prowadzenie zeszytów, ćwiczeń, dokumentacji pracy ucznia. 

4. W ocenianiu ucznia stosuje się oznaczenia: 

a) sześciostopniową skalę ocen (6-celujacy, 5-bardzo dobry, 4-dobry, 3-dostateczny,  2–

dopuszczający, 1–niedostateczny) 

b) znaki: „+” i „ – ‘’ , które mogą dotyczyć: 

-  oceny bieżącej i proponowanej semestralnej - wówczas stoją przed danym stopniem, 

-  występują samodzielnie – oznaczając doraźne osiągnięcia uczniów - trzy plusy uzyskane w danej 

sprawności dają cząstkową ocenę bardzo dobra, trzy minusy ocenę niedostateczną (z zastrzeżeniem 

pkt. 14). 

5. Nauczyciel oceniając prace pisemne ucznia może wystawiać ocenę sumującą lub kształtującą. 

Nauczyciel ustala z uczniami, które prace będą oceniane kształtująco. W takim przypadku nauczyciel 

umieszcza pod pracą komentarz w odniesieniu do ustalonych kryteriów sukcesu. 

6. W ciągu tygodnia uczeń może mieć maksymalnie dwie prace klasowe / sprawdziany.  

W jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa / sprawdzian. 

7. Zmiana terminu pracy klasowej / sprawdzianu może nastąpić na prośbę uczniów  

z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązuje punkt 6. 

8. Ilość prac klasowych / sprawdzianów przeprowadzanych w ciągu semestru (roku szkolnego) na 

poszczególnych zajęciach edukacyjnych wynika z zasad przyjętych  

w  przedmiotowych systemach oceniania.  

9. Prace klasowe / sprawdziany muszą być sprawdzone w ciągu 10 dni roboczych, a kartkówki w ciągu 

jednego tygodnia (7 dni roboczych). 

10. Uczeń nieobecny na pracy klasowej/ sprawdzianie ma obowiązek napisać ją / go w terminie ustalonym 

przez nauczyciela zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania.   

11. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej / sprawdzianu. Poprawa może być dokonana tylko raz. O 

jej terminie i formie decyduje nauczyciel. Brana jest pod uwagę ocena poprawiona, jednakże ocena 

wystawiona jako pierwsza jest widoczna w dzienniku. 

12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi do wglądu na lekcji przy 

oddawaniu prac lub w innym wyznaczonym przez nauczyciela terminie (np. podczas konsultacji). 
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13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu rodzicom na ich życzenie 

podczas konsultacji, zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami.. 

14. Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu semestru zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie lub brak 

pracy domowej (oprócz przedmiotów, które są raz w tygodniu). Odnotowane to będzie w dzienniku 

trzema minusami, ale bez konsekwencji dla ucznia. Każde następne nieprzygotowanie lub brak pracy 

domowej powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej. Zatajenie braku pracy domowej skutkuje 

wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika. Trzy oceny niedostateczne za brak zadań domowych 

obligują nauczyciela do udokumentowanych działań zaradczych (np. zgłoszenia do pedagoga, kontakt z 

rodzicem odnotowany w dzienniku, pisemne wezwanie itp.). Ocena niedostateczna, która będzie 

wynikiem trzykrotnego nieprzygotowania może być poprawiona przez ucznia, w terminie i wg zasad 

ustalonych przez nauczyciela.  

15. Najważniejsze są oceny z prac klasowych / sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi. 

16. Uczniowie nagradzani są za udział w konkursach i zawodach według zasad ustalonych przez komisje 

przedmiotowe. 

17. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

18. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się w przedmiotowych 

zasadach oceniania. 

§ 59. Ustala się następujące wymagania na poszczególne stopnie 

1) Wymagania na ocenę celującą obejmują treści: 

- znacznie wykraczające poza program nauczania, 

- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 

- wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

- zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 

 

2) Wymagania na stopień bardzo dobry. 

Wymagania obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania: 

- trudne do opanowania, twórcze, złożone, 

- wymagające korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

- stymulujące rozwój ucznia, 

- umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, 

- pełne opanowanie programu. 

 

3) Wymagania na stopień dobry. 

Wymagania obejmują elementy treści: 

- istotne w strukturze przedmiotu, 

- bardziej złożone, mniej przystępne, są rozwinięciem treści podstawowych, 

- przydatne, ale nie niezbędne w opanowywaniu treści, zaliczone do osiągnięć 

podstawowych, 

- użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

-o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, 

- wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów 

(przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika, 

- wspierające treści będące istota programu. 

 

4) Wymagania na ocenę dostateczną (wymagania podstawowe). 
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Wymagania obejmują elementy treści: 

- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

- o niewielkim stopniu złożoności, a wiec przystępne, 

- często powtarzające się w programie nauczania, 

- dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

- określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym osiągnięć 

zawartych w podstawach programowych, 

-głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości. 

 

5) Wymagania na ocenę dopuszczającą (wymagania konieczne). 

Wymagania obejmują egzekwowane z pomocą nauczyciela, te elementy treści 

nauczania, które są: 

- niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 

- potrzebne w życiu. 

-wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych 

w podstawach programowych, a także na nieopanowanie w znacznym stopniu 

wiadomości i umiejętności podstawowych. 

 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań koniecznych. 

 

§ 60.1 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia  respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły i frekwencji. 

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

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz na podstawie samooceny ucznia. Wychowawca może zasięgnąć 

także opinii innych pracowników szkoły i uczniów innych klas. 

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

§ 61 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

8) zaangażowanie w życie szkoły i pracę nad własnym rozwojem 
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§ 62.1 Roczną /śródroczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

2. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  zachowania są 

ocenami opisowymi. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

4. Punktem wyjścia w ustalaniu oceny zachowania jest  ocena dobra. 

5. Ustalona przez wychowawcę śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę z 

zachowania jest zobowiązany do uzasadnienia jej w sposób ustny lub na wyraźną prośbę rodziców 

(prawnych opiekunów) w sposób pisemny. 

§ 63.1 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 2 dni od dnia  

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. 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 w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji, 

b. wychowawca klasy, 

c. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d. pedagog, 

e. psycholog, 

f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g. przedstawiciel rady rodziców. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. 

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

a. skład komisji, 

b. termin posiedzenia komisji, 

c. wynik głosowania, 

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem, 
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6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 64. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

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

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

§ 65. Uczeń, który na poziomie klas ma najwyższą frekwencję zostaje wyróżniony na koniec roku przez 

dyrektora szkoły.   

§ 66. Ustala się następujące kryteria ocen z zachowania 

1) OCENĘ  WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria: 

- wypełnia wszystkie obowiązki określone w statucie szkoły i innych przepisach szkolnych,  jest 

wzorem dla innych, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach, jest zawsze przygotowany do zajęć (nosi niezbędne przybory 

szkolne, identyfikator, strój do wych.fiz.), wykonuje zawsze polecenia nauczycieli, 

- wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, jest taktowny, życzliwie nastawiony do otoczenia, z 

szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,  prezentuje taką postawę 

na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią,  

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

- jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z  własnej inicjatywy pomaga kolegom np. w nauce, 

uzupełnianiu zaległości), 

- jest wrażliwy na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

- jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości, 

- jest uczciwy i prawdomówny, 

- jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły 

- reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach akcjach,  

- wzorowo pełni dyżury, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, 

- wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów, 

- troszczy się o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły nosi 

estetyczny, stosowny i schludny ubiór, obuwie zmienne, na uroczystości szkolne przychodzi w 

stroju galowym, 

- dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków odurzających, propaguje 

zdrowy styl życia, 

- bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności, 

(nieobecności usprawiedliwiane są w ciągu tygodnia) 

- przeciwdziała przemocy, reaguje na przejawy zła, 

- nie ma uwag negatywnych, 

2) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- wypełnia obowiązki określone w statucie szkoły i innych przepisach szkolnych,  

- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo dobrze wywiązuje się z 

powierzonych mu zadań, 

- systematycznie uczęszcza do szkoły, aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje nauczycieli, jest 

przygotowany dolekcji (np. nosi przybory szkolne, identyfikator,) 

- troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia, 

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów nie używa 

wulgarnego słownictwa, 

- prezentuje wysoki poziom kultury osobistej, jest taktowny, z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, 

pracowników szkoły i innych osób,  prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach 

organizowanych przez   szkołę i poza nią,  
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- jest koleżeński i uczynny, chętnie pomaga innym, 

-  jest wrażliwy na potrzeby  osób niepełnosprawnych  

- dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły nosi estetyczny, 

stosowny i schludny ubiór, obuwie zmienne na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, 

- dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom, 

- jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii, 

- bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

- uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności, (nieobecności 

usprawiedliwiane są w ciągu tygodnia) 

- wykazuje się uczciwością i prawdomównością, stara się reagować na przejawy zła, 

- nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania, 

3) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- przestrzega regulaminu szkolnego, 

- bierze udział w życiu klasy i szkoły, 

- dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia (może mieć maksymalnie 7 godzin nieusprawiedliwionych w 

semestrze) i przygotowuje się do nich, nosi identyfikator, obuwie zmienne 

- może mieć co najwyżej trzy nieusprawiedliwione spóźnienia w semestrze 

- zachowuje się kulturalnie, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i 

innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek, 

- szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek, 

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie używa 

wulgarnego słownictwa, 

- jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych, 

- dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, 

- do szkoły ubiera się schludnie  i skromnie, nosi obuwie zmienne, na uroczystości szkolne 

przychodzi w stroju galowym, 

- dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom, 

- jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości, 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

4) Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły (zdarzają mu się drobne uchybienia), 

- uczestniczy w życiu szkoły i klasy, 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji, może mieć maksymalnie 14 

godzin nieusprawiedliwionych w semestrze 

- stara się nie spóźniać na lekcje, ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych spóźnień w ciągu 

semestru,  

- nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego  zachowania się 

podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych, 

- poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów, 

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

- przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom, 

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, 

- szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub 

prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę, 

- nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi, 

- stara się unikać kłótni i konfliktów, 
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- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, pozytywnie reaguje na 

uwagi pracowników szkoły, 

- stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą), 

- stara się być tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości i religii, 

5) ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który 

- często łamie zasady regulaminu szkolnego, 

- lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest nieprzygotowany do 

lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć), - nie bierze udziału w życiu klasy i 

szkoły, 

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

obowiązujących norm i zasad, 

- nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu (brak stroju galowego podczas 

uroczystości), nie nosi identyfikatora, obuwia zmiennego, 

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

- nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów, 

- nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, 

używa wulgarnych słów, jest arogancki i agresywny  

- swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do szkoły niebezpieczne 

przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od  grupy, na przerwach zachowuje 

się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych), 

- bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje, 

- stosuje cyberprzemoc 

- ulega nałogom, 

- często spóźnia się na lekcje, ma powyżej 14 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w 

semestrze.  

6) ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych  przez szkołę środków zaradczych, 

- nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego, 

- nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

- swoim zachowaniem: uniemożliwia prowadzenie lekcji, daje zły przykład rówieśnikom, wpływa na 

nich demoralizująco, zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych 

- prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży, 

- znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie, 

- rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku  naprawienia 

szkody, 

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

- ulega nałogom (pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je rozprowadza, 

- wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił ponad 25 godzin lekcyjnych 

bez usprawiedliwienia, 

- nie dba o honor i dobre imię szkoły, zniesławia  placówkę  w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wpisuje obrażające informacje o innych osobach i szkole w Internecie, 

- stosuje cyberprzemoc  

- otrzymuje liczne uwagi negatywne. 

 

§ 67. Przyjmuje się następujące sposoby informowania rodziców o efektach pracy dzieci: 

1) Kontakty bezpośrednie (zebrania ogólnoszkolne, zebrania klasowe, konsultacje, rozmowy 

indywidualne ). 
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2) Kontakty pośrednie (rozmowa telefoniczna, korespondencja listowna, przesyłanie wiadomości poprzez 

dziennik elektroniczny), kontakty za pośrednictwem pedagogów szkolnych,  adnotacje w dzienniczku 

uczniowskim i w zeszycie przedmiotowym. 

3) W procesie informowania rodziców o postępach ich dzieci nauczyciel omawia efekty pracy ucznia i 

podaje informacje dotyczące tego, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej 

powinien się uczyć. 

4) Nauczyciele i rodzice mogą kontaktować się w sposób elektroniczny poprzez dziennik Librus. 

Kontakty prowadzone tą drogą powinny służyć jedynie informowaniu o sprawach ogólnych (np. 

dotyczących nieobecności ucznia, innej organizacji dnia, poinformowaniu o ocenie lub zachowaniu 

ucznia), natomiast w przypadku trudności dziecka, braku postępów w nauce lub innych ważnych spraw 

zalecane są kontakty indywidualne podczas konsultacji zebrań lub w innym ustalonym przez 

nauczyciela terminie. 

5) Nauczyciel odpowiada na korespondencję prowadzoną poprzez dziennik Librus w ciągu 10 dni 

roboczych od otrzymania wiadomości – jeśli dotyczy to przekazania informacji. W każdym innym 

przypadku prosi o kontakt bezpośredni. 

§ 68. 1 Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych tylko o jeden stopień. 

2. Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 75% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

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

pisemnych; 

4) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy. 

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny rocznej do celującej tylko w przypadku, gdy na 

koniec I półrocza uzyskał ocenę celującą lub bardzo dobrą, oraz osiągał sukcesy w konkursach 

międzyszkolnych, zawodach czy innych działaniach dodatkowych specyficznych dla danego 

przedmiotu. 

4. Wyższą od przewidywanej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń może 

uzyskać po uzupełnieniu wiadomości i umiejętności określonych na daną ocenę przez nauczyciela w 

przedmiotowych zasadach oceniania. 

§ 69. 1 Jeżeli w odczuciu ucznia lub jego rodzica roczna ocena zachowania została zaniżona, rodzice 

(prawni opiekunowie) mają prawo do rozmowy wyjaśniającej z wychowawcą klasy najpóźniej do 5 dni 

roboczych przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną, w czasie której informuje on rodzica, na podstawie 

jakich przesłanek zdecydował o ocenie zachowania ucznia, udostępniając rodzicowi wgląd w 

dokumentację świadczącą o zachowaniu jego dziecka; 

2. Jeśli rozmowa z wychowawcą nie rozwieje wątpliwości rodzica, ma on prawo do wniesienia 

natychmiastowego pisemnego odwołania od proponowanej oceny do dyrektora szkoły (najpóźniej do 

3 dni przed radą klasyfikacyjną). 



 Strona 48 

 

3.  Dyrektor powołuje zespół w składzie: 

a)      dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako jego przewodniczący 

b)      pedagog 

c)      wychowawca 

d)     dwóch  innych nauczycieli uczący danego ucznia 

4. Zespół  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu. 

5. Z prac zespołu sporządza się protokół zawierający: 

a) skład zespołu, 

b) termin posiedzenia zespołu, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

6. Ocenę ustaloną przez zespół zatwierdza rada pedagogiczna na swoim klasyfikacyjnym posiedzeniu. 

§ 70. 1Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

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

ucznia na  zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

odpowiednio w każdym semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, przy czym egzamin 

klasyfikacyjny z takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, 

informatyka i wychowanie fizyczne powinien mieć formę przede wszystkim zadań praktycznych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

b) nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć 

c) Podczas egzaminu mogą być obecni jako obserwatorzy rodzice ucznia. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie 

zajęć dydaktycznych. Termin ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do 

arkusza ocen. 

7. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 71. 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną 

z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego. 

2. Egzamin poprawkowy z takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia 

komputerowe, informatyka i wychowanie fizyczne powinien mieć formę przede wszystkim zadań 

praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 
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c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej. 

5. Z podaniem o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności występuje uczeń lub jego 

rodzice (prawni opiekunowie), jeśli uznają, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności może dotyczyć poprawy tylko ocen pozytywnych. 

6. Podanie w sprawie sprawdzianu należy kierować do dyrektora szkoły i złożyć w sekretariacie w 

terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-  wychowawczych. Podanie powinno zawierać 

szczegółowo sformułowane zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia oceny oraz ocenę, o którą ubiega 

się uczeń – nie wyższą niż o jeden stopień. 

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

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę z danych 

zajęć edukacyjnych. 

8. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Sprawdzian przeprowadza się w ciągu 5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami. 

10. Ustalona przez komisję po przeprowadzeniu sprawdzianu roczna ocena z zajęć edukacyjnych nie może 

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

11. Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

składają się z dwóch części– części pisemnej i części ustnej, a w przypadku plastyki, muzyki, zajęć 

technicznych, komputerowych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

12. Nauczyciel uczący przedmiotu, którego dotyczy egzamin lub sprawdzian, opracowuje pytania o 

odpowiednim stopniu trudności. 

13. Opracowane pytania należy złożyć u Przewodniczącego komisji z takim wyprzedzeniem, by mógł on 

zapoznać się z ich treścią przed rozpoczęciem sprawdzianu. 

14. Egzamin i sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia trwają najwyżej 90 minut przy czym część 

pisemna powinna trwać maksymalnie 60 minut.  

15. W części pisemnej uczeń wykonuje polecenia z przygotowanego zestawu. Odpowiedzi udzielane są na 

opieczętowanym papierze kancelaryjnym.     

16. Część ustna odbywa się, gdy umiejętności ucznia zaprezentowane w części pisemnej są 

niewystarczające do podwyższenia oceny oraz uczeń udzielił minimum 50% poprawnych odpowiedzi 

w części pisemnej. 
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17. Komisja podejmuje decyzję o podwyższeniu oceny, jeżeli wiadomości i umiejętności ucznia 

zaprezentowane w części pisemnej  i ustnej spełniają kryteria oceny, której dotyczył sprawdzian lub 

egzamin poprawkowy. W przeciwnym wypadku zostaje utrzymana dotychczasowa ocena. 

18. W przypadku różnicy zdań, co do podwyższenia lub utrzymania oceny dopuszcza się głosowanie 

członków komisji. Fakt ten należy odnotować w protokole.       

19. Przebieg sprawdzianu i egzaminu jest protokołowany.  

20. Protokół zawiera: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) polecenia (zadania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

21. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustalonych odpowiedziach 

ucznia. 

22. Protokół wraz z pracą ucznia stanowią załącznik do arkusza ocen. 

23. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu w 

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

szkoły 

§ 72. 1.Wewnątrzszkolny system oceniania w SP nr 113 podlega ciągłej ewaluacji. Analizowana jest jego 

efektywność, założenia i skuteczność. 

2. W procesie ewaluacji uczestniczą: 

a) uczniowie (dyskusje na godzinach wychowawczych, na zebraniach samorządu 

uczniowskiego), 

b) nauczyciele (podczas rady pedagogicznej, zebrań komisji przedmiotowych i zespołu 

wychowawczego oraz dyskusji indywidualnych ). 

3. Zmiany wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje rada pedagogiczna. 

§ 73. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń dotyczących 

wystawienia oceny niezgodnie z przepisami oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest 

udostępniania do wglądu rodzicowi i uczniowi na ich pisemny wniosek przez wychowawcę klasy lub 

nauczyciela danego przedmiotu w terminie indywidualnie ustalonym z rodzicem lub uczniem. 

§ 74. Szczegółowe zasady oceniania poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w przedmiotowych 

zasadach oceniania. 

§ 75. Szkoła prowadzi dokumentację w sposób określony w przepisach prawa. 

§ 76. Dzienniki lekcyjne w klasach IV-VI prowadzone są w postaci dziennika elektronicznego. Zasady 

prowadzenia tego dziennika regulują „Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu 

nauczania”, które stanowią załącznik do Statutu szkoły. 

§ 77. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od 

wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub 

nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo 

szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 
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3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia 

określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń Szkoły, który ukończył daną Szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Uczeń, który przystąpił do egzaminu otrzymuje zaświadczenie. 

7. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

8. Każdy uczeń Szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. Ważność 

legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci 

urzędowej Szkoły. 

9. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia Szkoły, oraz 

zaświadczeń. 

11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia Szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu 

nauczania Szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez Szkołę. 

12. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem 

czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami 

właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny 

podpis Dyrektora Szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

13. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia Szkoły, i zaświadczeniach. Dokumenty, 

o których mowa podlegają wymianie. 

14. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia  uczeń lub absolwent może wystąpić 

odpowiednio  do Dyrektora Szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie 

duplikatu. 

15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od 

legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

16. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez 

Dyrektora Szkoły. 

17. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia Szkoły, w części dotyczącej 

szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska 

szkolnego. 

Rozdział 13 

Rekrutacja do Szkoły 

§ 78 Rekrutację do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole  

przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji, na podstawie przepisów ustawy. 

Rozdział 14 

Postanowienia końcowe 

§ 79.1.  Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

3. Zmiany w statucie będą dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej.



  

 

 


