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Rozdział I. 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Statut Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie to wewnętrzny 

akt prawny, który zapewnia realizację celów i zadań nałożonych na szkołę przez: 

1) Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. 

2) Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);  

3) Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej 

sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Z 2001r. Nr 61, 

poz. 624 z późn. zm.);  

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.  w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

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

z 2007r. Nr 83 poz. 562. z późn. zm.);  

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.                

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 168, poz.13240); 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku  

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232        

z późn. zm.); 

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku    

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                   

i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr  6, poz. 69 z późn. zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. ( Dz. U. 2013r., poz. 532 z późn. zm.; Dz. U. z 

2014r. poz. 414). 

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym ( Dz. U. 2015r., poz. 1113) 
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10) Konwencję o Prawach Dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 

Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. i ratyfikowaną przez Polskę dnia  

30 kwietnia 1991r. (Dz. U. nr 120, poz. 526, 527).  

§ 2 

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. marsz. Józefa Piłsudskiego 

z siedzibą w Dzierzgowie przy ulicy Jagiellońskiej 21; 

2) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć roczne przygotowanie 

przedszkole zorganizowane w szkole podstawowej; 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. marsz. 

Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie; 

4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły 

Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie; 

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

6) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa 

Piłsudskiego w Dzierzgowie; 

7) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie 

przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej; 

8) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono 

jeden oddział w szkole; 

10)  nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły 

Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie; 

11)  organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 

12)  organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Dzierzgowo; 

13)  MEN - należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
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Rozdział II  

Informacje o szkole  

§ 3 

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. marsz. J. Piłsudskiego w Dzierzgowie. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek zlokalizowany w Dzierzgowie, przy ul. Jagiellońskiej 21.  

3. Szkoła posiada regon 000692771 oraz NIP 5691618052 

4. Szkoła posiada stronę internetową: www.spdzierzgowo.cba.pl 

5. Szkoła Podstawowa im. marsz. J. Piłsudskiego w Dzierzgowie, zwana dalej szkołą, jest 

publiczną, sześcioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży.  

6. Szkoła organizuje roczne przygotowanie przedszkolne.  

§ 4 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dzierzgowo.  

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.  

 

§ 5 

1. Szkoła posiada imię marsz. Józefa Piłsudskiego.  

2. Imię szkole nadaje organ prowadzący, na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego.  

3. Ustalona nazwa używana jest przez szkolę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach  

i stemplach może być używany skrót nazwy.  

4.  Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny. 

§ 6 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być 

używany skrót nazwy w brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. marsz. J. Piłsudskiego. 

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

§ 7 

1. Szkoła Podstawowa jest placówką oświatowo– wychowawczą o charakterze publicznym, 

kształcącym w cyklu sześcioletnim. 

2. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki 

szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. 
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3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania 

nauki w szkołach gimnazjalnych. 

4. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną. 

5. Szkoła może prowadzić - w zależności od potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, 

integracyjne, wyrównawcze, sportowe oraz innowacje i eksperymenty pedagogiczne po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego, stosując w tym zakresie odpowiednie przepisy 

prawa.  

6. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może przydzielić dodatkowe godziny na 

prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.            

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów             

w grupie nie powinna przekraczać 25.  

9. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.  

10.  Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną 

formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział III 

 Cele i zadania szkoły 

§ 8 

1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji określonych w podstawie 

programowej. 

1) począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do 

bezpłatnych podręczników dla uczniów klas I, a w następnych latach dla kolejnych 

klas; 

2)  nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod 

warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 
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2. Edukacja w szkołach wspomaga rozwój ucznia jako osoby i wprowadza go w życie 

społeczne poprzez: 

1) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia; 

2) wprowadzenie ucznia w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń           

i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie 

umożliwiającym dalsze kształcenie; 

3) wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych 

doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej; 

5) system oświaty zapewnia w szczególności możliwość pobierania nauki we wszystkich 

typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie  

i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

3. W zakresie kształtowania umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy szkoła 

stwarza uczniowi warunki do: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się; 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego 

posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do wystąpień publicznych; 

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

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego 

działania na gruncie zachowania obowiązujących norm etycznych i moralnych; 

4) rozwijania problemów w sposób twórczy; 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz       

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

6) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń 

i nawyków; 

7) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych. 

§ 9 

1. Cele i zadania zawarte w § 8, szkoła realizuje z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 
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2. Szkoła umożliwia udzielenie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej 

organizując współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

poprzez: 

1) spotkania z psychologiem, terapeutą lub innym specjalistą; 

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, specjalistyczne, nauczanie indywidualne; 

3) współdziałanie z rodzicami uczniów w  kierunku diagnoz deficytów rozwojowych.  

3. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 

1) realizowanie indywidualnego programu nauczania; 

2) wdrażanie do procesu dydaktycznego innowacji pedagogicznych; 

3) podnoszenie poziomu atrakcyjności  na zajęciach dydaktycznych. 

 

Bezpieczeństwo opieka i higiena pracy 

§ 10 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo  

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych 

przez nią. Ochronę danych osobowych oraz poszanowanie dóbr osobistych uczniów. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:  

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji,  

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania  

w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy,  

3)  uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,  

w tym zagrożeń płynących z sieci Internet oraz zabezpieczeniem ich przed dostępem 

do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju poprzez stały 

nadzór i instalację oprogramowania zabezpieczającego w ramach posiadanych 

środków,  

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły),  

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,  



Statut Szkoły Podstwowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie 
 

8 
 

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły i odpowiednie 

reagowanie zgodnie z przyjętą w szkole procedurą wejścia na teren szkoły,  

7) niezwłocznie zawiadamiać dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów.  

3. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa, opieki i higieny pracy regulują  odrębne regulaminy. 

§ 11 

1. Szkoła realizuje zadania wychowawcze w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy  

 i Program Profilaktyki.                                                     

2. Dyrektor szkoły powierza oddział klasowy opiece wychowawczej nauczycielowi zwanym 

wychowawcą. 

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej oraz jej skuteczności wychowawca 

prowadzi swój oddział przez cały etap edukacyjny. 

4. W szczególnych wypadkach związanych np. ze zmianami kadrowymi, losowymi bądź 

organizacyjnymi szkoły dyrektor szkoły może wychowawstwo powierzyć innemu 

nauczycielowi. 

5. Powierzenie funkcji wychowawcy lub zmiana wychowawcy może być także dokonana 

przez dyrektora szkoły na pisemny wniosek rodziców dzieci uczących się w klasie nad 

którą wychowawca sprawuje opiekę. Wniosek o zmianę wychowawcy winien być złożony 

w imieniu 2/3 liczby rodziców dzieci uczących się w danym oddziale. Dyrektor przyjmuje 

wniosek, rozpatruje go oraz decyduje o jego przyjęciu bądź odrzuceniu, kierując się 

zawsze dobrem dziecka i poszanowaniem praw nauczyciela. Po przyjęciu wniosku 

dyrektor przedstawia go do rozpatrzenia radzie pedagogicznej. 

6. Rodzice mogą wnioskować do dyrektora szkoły w sprawie powierzenia zadań funkcji 

wychowawcy klasy wskazanemu nauczycielowi o ile nie narusza to organizacji pracy 

szkoły. 

Rozdział IV  

Organy szkoły 

§ 12 

1. Organami Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie są: 

1) dyrektor; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 
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4) samorząd uczniowski. 

§ 13 

Dyrektor Szkoły 

1. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) przyznaje nagrody oraz wymierzania kary porządkowe nauczycielom oraz innym 

pracownikom szkoły; 

4) występuje w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli  i pracowników 

szkoły; 

5) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniom i pracownikom. 

2. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  

a w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej 

jakości pracy; 

2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem  

i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

5) powołuję komisję rekrutacyjną; 

6) opracowuję szkolne plany nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych 

oddziałów; 

7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w sprawie 

nadzoru pedagogicznego oraz na zasadach określonych w planie nadzoru 

pedagogicznego; 

8) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

9) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

10) współpracuje z radą pedagogiczna, radą rodziców i samorządem  uczniowskim; 
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11) stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w szkole; 

12) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na 

spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 

13) organizuję pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych 

w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

14) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie 

indywidualne na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży; 

15) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe  

w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50% zajęć w miesiącu, dyrektor 

wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym  w administracji. 

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

specjalnego ucznia; 

3. Organizuje działalność szkoły a w szczególności: 

1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

    oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyznacza w miarę potrzeb i na zasadach ustalonych w rozporządzeniu w sprawie 

organizacji roku szkolnego, dni wolne od zajęć lekcyjnych; 

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 

wolnych, o których mowa w pkt. 4; 

6) zawiesza za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  

w sytuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie 

zajęć temperatury -15oC, mierzonej o godzinie 2100.  Określone warunki pogodowe nie 

są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły; 
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7) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie 

zdrowia uczniów; 

8) zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań szkoły, a w szczególności 

należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów  

w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

10) egzekwuje  przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz    dbałości 

o estetykę i czystość; 

11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

radzie pedagogicznej i radzie rodziców; 

13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

14) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń na placu zabaw; 

15) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

16) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie 

z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym; 

17) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

18) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

4. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

2) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych; 

3) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

4) dokonuje nauczycielom oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu 

zawodowego, 

5) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom  

i pracownikom niepedagogicznym; 

6) występuje z wnioskiem o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli  

i innych pracowników; 

7) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem pracy oraz Regulaminem 

pracy obowiązującym w szkole; 



Statut Szkoły Podstwowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie 
 

12 
 

8) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 

9) wydaje świadectwa pracy; 

10) wydaje decyzje administracyjne o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

przez organ prowadzący; 

12) dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa pracy.  

5. Sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim; 

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

§ 14 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest wewnętrznym kolegialnym organem szkoły realizującym zadania 

wynikające ze statutu dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej 

i organizacyjnej  zgodnej z rocznym planem pracy szkoły. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: 

1) dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej; 

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole w danym roku szkolnym. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,  

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące oraz opiniujące. 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły po uprzednim zaopiniowaniu przez radę rodziców;  

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole 

po zaopiniowaniu ich projektu przez radę rodziców; 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
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5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów oraz przeniesienia ucznia 

do innej szkoły;  

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

6. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom prac stałych  i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) rada pedagogiczna opiniuje zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, po 

przedstawieniu dyrektorowi szkoły; 

6) rada pedagogiczna  opiniuje propozycje dyrektora szkoły wskazujące formy realizacji 

dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. 

7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i podejmuje 

decyzje w sprawie ich uchwalenia. 

8. Rada pedagogiczna typuje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora. 

9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 

o odwołanie z funkcji dyrektora lub odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej 

w szkole.  

10. Realizacja uchwał rady pedagogicznej obowiązuje wszystkich jej członków. 

12. Współpracuje z radą rodziców i samorządem uczniowskim. 

13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 
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15.  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra 

osobiste uczniów lub ich  rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

16. Zasady organizacji Rady Pedagogicznej, zadania i formy jej działania określa     

       regulamin Rady Pedagogicznej. 

§ 15 

Rada Rodziców 

1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach: 

1) z innymi organami szkoły (radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem 

uczniowskim), 

2) z samorządem lokalnym, czyli organem prowadzącym szkołę, we wszelkich sprawach 

związanych ze szkołą, w szczególności jej finansowaniem, 

3) kuratorium oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach 

związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły, 

4) z radami rodziców z innych szkół (np. w celu wymiany doświadczeń). 

2. Aby rada rodziców działała właściwie jako organ szkoły: 

1) musi być autonomiczna, całkowicie niezależna od dyrektora szkoły oraz rady 

pedagogicznej, co powinno przejawiać się w szczególności w sposobie wybierania jej 

członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym 

gromadzeniu i wydatkowaniu środków, 

2) musi mieć odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony 

precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji, 

3) musi utrzymywać bieżący kontakt z rodzicami, w szczególności w celu informowania 

ich o działaniach rady oraz wydatkowaniu pieniędzy, 

4) musi posiadać własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządzać. 

3. Kompetencje rady rodziców: 

1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły (rady pedagogicznej, samorządu 

uczniowskiego), organu prowadzącego szkołę (czyli gminy) oraz organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny (czyli kuratorium oświaty) z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły; 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane 

do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; 
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3) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły; 

5) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; 

6) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

ustalonych przez dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Inne kompetencje rady rodziców zawarte w ustawie o systemie oświaty: 

1) udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru 

dyrektora (art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2). 

2) opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne 

organizacje (art. 56 ust. 2). 

3) wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez 

uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły (art. 64a ust. 2, 3 i 4). 

5. Kompetencje rady rodziców wynikające z Karty Nauczyciela: 

1) wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 pkt 5). 

2) przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, 

kontraktowego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 pkt 1 i 2). 

6. Rada rodziców ma obowiązek: 

1) gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny  

i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane 

jedynie przez wewnętrzny organ kontrolny rady rodziców (np. komisję rewizyjną), 

regionalną izbę obrachunkową, urząd skarbowy; 

2) stworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu 

podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, 

dopasowane do realiów szkoły, 

3) działania w sposób przejrzysty - rodzice powinni być informowani o prowadzonych 

przez radę działaniach, w szczególności o wykorzystywaniu środków finansowych 

rady rodziców, 

4) rada rodziców nie ma osobowości prawnej, jednak musi działać zgodnie z; ustawą  

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą o rachunkowości. 

7. W skład rad rodziców wchodzą: 
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1) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców uczniów danego oddziału, 

§ 16 

Samorząd Uczniowski 

1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

1)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

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

3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

§ 17 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza wśród młodzieży i dzieci albo rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 

1 wyraża dyrektor szkoły  po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

§ 18 

1. Organy szkoły porozumiewają się poprzez: 
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1) informacje przekazywane na posiedzeniach rady pedagogicznej; 

2) ogłoszenia na tablicy informacyjnej, w pokoju nauczycielskim lub korytarzu szkoły; 

      3) zebrania klasowe rad rodziców; 

      4) bezpośrednie rozmowy dyrektora z pracownikami; 

      5) informacje przekazywane przez pracowników administracji szkoły. 

2. Wszelkie sytuacje konfliktowe, jakie mogą zaistnieć pomiędzy organami szkoły należy 

rozwiązywać w drodze negocjacji. 

3. W sytuacjach konfliktowych poszczególne organy szkoły kierują sformułowane na piśmie 

wnioski do dyrektora szkoły, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu  

14 dni od otrzymania wniosku  udziela odpowiedzi. 

4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia strony mają prawo w terminie 14 dni                    

od daty podpisania protokołu rozbieżności odwołać się do organu prowadzącego szkołę, 

którego stanowisko jest ostateczne. 

 

Rozdział V 

Organizacja pracy szkoły 

§ 19 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają szczegółowe przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

2. Za udostępnianie rodzicom gromadzonych przez szkoły informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców 

opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

§ 20 

1. Klasyfikacja uczniów szkoły odbywa się dwa razy w roku szkolnym: 

1) śródroczna odbywa się co najmniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia ferii 

zimowych;   

2) końcoworoczna co najmniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych 

w danym roku szkolnym. 

                                                      § 21 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do  
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30 kwietnia każdego roku szkolnego, na podstawie wykazu uczniów, planu nauczania 

szkoły, planu finansowego szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący najpóźniej do 30 maja 

każdego roku szkolnego; 

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników na stanowiskach kierowniczych; 

2) ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

szkołę; 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 22 

Oddziały przedszkolne 

1. W szkole tworzone są oddziały przedszkolne, które realizują cele i zadania wynikające  

z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym  

w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

2. Celem oddziału przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;  

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów  

i porażek;  

4)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi;  

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;  

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa  

w zabawach i grach sportowych;  
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7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 

dla innych;  

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;  

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;  

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.  

11)  kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i 

innych formach wychowania przedszkolnego organizuje się w integracji z uczniami 

pełnosprawnymi, w najbliższym miejscu  zamieszkania ucznia niepełnosprawnego. 

12)  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie 

pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,  

a w przypadku dzieci z niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 

rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej. 

13)  w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – 

przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub 

etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, 

etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywniej motywacji do nauki języka 

mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach 

edukacyjnych. 

3. Cele  te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej oddziału 

przedszkolnego. 

4. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać  

i kształcić dzieci w następujących obszarach:  

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi  

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

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.  

Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;  
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3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;  

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

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

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; 

8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 

9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;  

10)  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych;  

11)  pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń; 

12)  wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

13)  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

14)  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 

15)  wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.  

5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym: 

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci 

bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) 

dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są  

tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace  

gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

według programu wychowania przedszkolnego; 

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej 

puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne). 

6. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany 

program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawy programowe oraz 

realizację współczesnych koncepcji dydaktycznych. 

7. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
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8. Czas trwania religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzone dwa razy 

takie zajęcia. 

9.  W oddziale przedszkolnym są prowadzone zajęcia dodatkowe oraz zajęcia 

specjalistyczne zgodnie z potrzebami dzieci (po złożeniu deklaracji przez rodziców). 

10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają 

odrębne przepisy. 

11. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu 

poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 

obserwacji.  Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez 

dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku - listopadzie) należy 

przeprowadzić diagnozę. W oparciu o zgromadzone wyniki nauczyciel przedszkola 

opracowuje i realizuje indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju 

dziecka. Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: 

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, 

wspomagać; 

2) nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy 

opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju 

dziecka,  który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki  

w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego - zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu 

lub  modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; 

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie 

potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę 

dziecka. 

12. W terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,  

w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej 

wydaje się rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację  

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacja ta powinna być 

wydana zarówno rodzicom dzieci sześcioletnich, jak i dzieci pięcioletnich. 

13. Wyniki analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozy przedszkolnej) 

są uwzględniane: 
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1) w przypadku dziecka nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

–  w indywidualnym programie wspomagania i korygowania rozwoju  dziecka, 

opracowywanym przez nauczyciela; 

2) w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego –   

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym 

14.  Sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala Rada Gminy. 

15. Do oddziału przedszkolnego zapisy odbywają się zgodnie z zasadami rekrutacji do 

samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Dzierzgowo  

16. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej określają szczegółowe przepisy.  

§ 23 

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

którzy w danym roku szkolnym realizują wszelkie obowiązkowe przedmioty określone 

planem nauczania i szkolnym zestawem programów nauczania. 

2. W zależności od liczby uczniów i poziomu nauczania klasy dzielą się na oddziały, których 

liczebność uzależniona jest od aktualnych przepisów oraz warunków bazowych szkoły. 

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły 

dyrektor po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów 

jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.3. 

5. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust.4, zwiększając liczbę  

uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, oraz po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

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

7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 5 i 6  

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze opiekuńcze w tym oddziale. 

8. Oddział w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4 i 5, może funkcjonować   

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

9. Przepisy ust. 4-8 stosuje się do uczniów w oddziałach: 

1) klasy II – od roku szkolnego 2015/2016; 



Statut Szkoły Podstwowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie 
 

23 
 

2) klasy III – od roku szkolnego 2016/2017. 

§ 24 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 

ust.2 pkt 1. 

2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne do których zalicza się: 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

b) zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

1a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne: 

a) nauka religii, 

b) wiedza o wychowaniu do życia w rodzinie. 

1b. Zajęcia edukacyjne o których mowa w ust1 pkt 2 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 

organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust 1 i 1a zajęcia edukacyjne. 

3. Zajęcia wymienione w ust 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy. 

4. Dla uczniów mających trudności w nauce organizuje się zajęcia dydaktyczno –

wyrównawcze i specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci  

i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. 

5. Uczniom klas I-VI zapewnia się możliwość korzystania z nadobowiązkowych zajęć 

pozalekcyjnych w ramach posiadanych środków. 

6. Kształceniem specjalnym na terenie szkoły obejmuje się dzieci posiadające orzeczenie 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie takiego kształcenia, jeśli 

nie realizują one obowiązku szkolnego w placówce specjalnej. 

7. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Podstawą do zorganizowania nauki w formie 

nauczania indywidualnego jest orzeczenie publicznej poradni psychologiczno 

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

i nieodpłatne. 

1) na podstawie rozpoznanych przez wychowawców i specjalistów indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ustala się dla ucznia formy, sposoby i okres 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

2) informuje się rodziców ucznia o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, 

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin niezwłocznie informuje się pisemnie rodziców 

ucznia, 

4) rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi i specjaliści zatrudnieni w szkole. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i oddziale przedszkolnym jest udzielana  

z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3)  dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

11.  W szkole i oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana 

rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń 

prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów. 

12. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

13. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

14. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne   

zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny ustala  

nauczyciel. 
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15. Koła zainteresowań oraz zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone za zgodą 

dyrektora szkoły poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.  

§ 24a 

Zajęcia w ramach programów Unii Europejskiej 

1. Nauczyciel, który w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej prowadzi zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

ustalonej w sposób określony w art. 35 ust 3. Karty Nauczyciela. 

2. Zajęcia o których mowa w ust 1 są prowadzone za zgodą nauczyciela. 

3. Zajęcia o których mowa w ust 1, nie są wliczane do tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. 

4. Wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu 

kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. 

5. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących  

z Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na 

ich rzecz, w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje oraz spełniający warunki do prowadzenia 

określonych zajęć. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany 

przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

6. Nauczyciela, o którym mowa w ust 1, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie 

pracy, z tym, że za każdą godzinę prowadzenia zajęć nauczycielowi przysługuje 

wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć 

ustalone w sposób określony w art. 35 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia  1982r. Karty 

Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe 

magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć tej ustawy. 

§ 25 

1.   Dokonuje się podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków 

nauki i bezpieczeństwa ( informatyka , języki obce, wychowanie- fizyczne, zajęcia 

artystyczne, zajęcia techniczne) przestrzegając następujących zasad: 
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1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki              

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. W przypadku oddziałów liczących mniej 

niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego 

szkołę. Zajęcia z wychowania fizycznego  prowadzone są w grupach liczących od  

12 do 26; 

2) liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć 

nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż  

8 uczniów ( nie dotyczy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych); 

3) zasady kwalifikowania oraz liczbę uczestników zajęć wyrównawczych, 

logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych oraz gimnastyki 

korekcyjnej regulują odrębne przepisy o udzielaniu i organizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. 

§ 26 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły funkcjonuje świetlica 

szkolna. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

3. Liczba uczniów w grupie nie może być większa niż 25 uczniów. 

4. Do zadań świetlicy należy: 

1) opieka nad uczniami, 

2) rozwijanie ich zdolności i umiejętności. 

5. Roczny plan świetlicy opracowany jest w oparciu o Program Wychowawczy, Program 

Profilaktyki oraz dostosowany do warunków lokalowych świetlicy. 

§ 27 

1. Szkoła zapewnia uczniom spożycie ciepłego posiłku w stołówce szkolnej za 

odpłatnością. 

2. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa regulamin. 

§ 28 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna służąca realizacji zadań dydaktyczno-  

wychowawczych szkoły. 

2. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające  postać 

papierową, lub zapewniania uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, mających postać elektroniczną, bądź przekazuje uczniom materiały 
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ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania. Zasady wypożyczania 

podręczników lub materiałów edukacyjnych stanowią załącznik do Regulaminu 

Biblioteki  

3. Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze 

środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji. 

4.  Postanowienia ogólne: 

1) biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów 

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2) z biblioteki mogą korzystać: 

a)  uczniowie, 

b)  nauczyciele i pracownicy szkoły- na podstawie legitymacji służbowych, 

c)  rodzice- na podstawie karty czytelnika lub dowodu osobistego. 

3) nadzór nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły. 

4) dyrektor szkoły: 

a) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz 

środki finansowe na jej działalność, 

b) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami, 

c) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz 

przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin 

komisji ds. skontrum, 

d) zatwierdza regulamin biblioteki, 

e) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza. 

5) rada pedagogiczna: 

a) analizuje stan czytelnictwa ( 2 razy w roku), 

b) opiniuje regulamin biblioteki, 

c)  podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela 

bibliotekarza. 

6) nauczyciele i wychowawcy: 

a) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb  

i zainteresowań czytelniczych uczniów, 

b) współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, 
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c) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje 

dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów, 

d) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego, współdziałają w zakresie 

egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki. 

7) prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 

5.  Funkcje i zadania biblioteki.  

1) biblioteka szkolna: 

a) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, 

b) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich 

kulturę czytelniczą, 

c) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek 

edukacyjnych 

d) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych 

źródeł informacji oraz innych bibliotek, 

e) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) 

gromadzonych w szkole, 

f) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory 

biblioteczne na zajęciach z uczniami, 

g) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym), 

h) zaspakaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów, 

i) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

j) współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy  

w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie. 

6.  Obowiązki nauczyciela bibliotekarza.  

1) praca pedagogiczna: 

a)  udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji, 

c) poradnictwo w doborze lektury, 

d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów, jako użytkowników informacji przy 

współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów w formie grupowych 

oraz przez pracę indywidualną z uczniem, 

e) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi z trudnościami itp., 
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f) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

g) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 

h) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, 

związanych z książką i innymi źródłami informacji, 

i) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 

2) prace organizacyjno-techniczne: 

a) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

b) ewidencja i opracowanie zbiorów, 

c) selekcja zbiorów, 

d) prowadzenie warsztatu informacyjnego, 

e) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością, 

f)    prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. 

7.  Organizacja biblioteki. 

1) lokal biblioteki zajmuje pomieszcza szkoły; 

2) czas pracy biblioteki: 

a) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku 

szkolnego, 

b) udostępnianie odbywa się przez 30 godzin tygodniowo. Czas pracy biblioteki zatwierdza 

na początku roku szkolnego dyrektor szkoły. 

3)  zbiory: 

a) struktura zbiorów dostosowana do poziomu organizacyjnego szkoły podstawowej, 

b) rodzaje zbiorów: 

 wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

 programy i podręczniki szkolne, 

 lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego, 

 czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólno pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, 

 popularnonaukowe, 

 podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

nauczycieli, 

 materiały audiowizualne, 

 materiały regionalne. 

8.  Pracownicy: 

1) w bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującym przepisami; 
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2) zadania nauczyciela bibliotekarza określone są w zakresie jego obowiązków i w planie pracy. 

9.  Finansowanie wydatków: 

1) podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły; 

2) planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły, 

który opiniuje rada pedagogiczna; 

3) biblioteka może otrzymywać zbiory od rady rodziców lub z innych źródeł. 

 

Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 29 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych 

na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych (administracyjnych) i obsługi szkoły. 

2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu pracy. 

3. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy i Karty Nauczyciela. 

4. Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach 

samorządowych. 

5. Nauczyciele, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, o których mowa w ust.3, są 

zobowiązani w szczególności: 

1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych  

  zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem lekcyjnych i pozalekcyjnych 

  oraz z zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania; 

2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, 

  krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, 

  umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie; 

3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku 

zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych jak i mających 

trudności w nauce, zaspakajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne; 

4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać 

wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego; 

5) rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność 

postępu społecznego; 

6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne  

i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg 
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życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra 

człowieka; 

7) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji; 

8) wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne; 

9) systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

10) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia organizowanego przez dyrektora; 

11) przestrzegać statutu szkoły; 

12) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

13) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych; 

14) kontrolować obecność uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

15) pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym 

harmonogramem; 

16) właściwie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych; 

17) dbać o poprawność językową, własną i uczniów; 

18) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne; 

19) wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny; 

20) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom  

i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki; 

21) aktywnie uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach zespołów 

nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych; 

22) rzetelnie przygotowywać uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, 

zawodów sportowych; 

23) udzielać rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu. 

6. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie 

Nauczyciela. 

7. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej 

wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy. 

§ 30 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów można tworzyć stanowisko 

wicedyrektora. 
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2. Funkcję te powierza i odwołuje z niej dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i rady pedagogicznej 

§ 31 

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

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego 

oddziału oraz jego modyfikacji w miarę potrzeb. 

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

zespoły problemowo-zadaniowe. 

3.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

§ 32 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3.  Formy spełniania zadań przez nauczyciela-wychowawcę powinny być dostosowane do 

wieku uczniów ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4.  Wychowawca ma tworzyć warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie 

ucznia do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym. Wychowawca jest animatorem życia 

zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz 

zespołowych oraz między uczniami i dorosłymi. 

5.  Do obowiązków i zadań nauczyciela wychowawcy należy: 

1) organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtowanie atmosfery dobrej pracy, 

życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów; 

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawca,                  

dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego, współpraca z pielęgniarką 

środowiskową oraz rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i skutecznego 

ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony 

przed skutkami demoralizacji środowiska; 

3) inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Otaczanie opieką uczniów 

znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej i losowej oraz organizowanie 

niezbędnej pomocy w tym zakresie, prowadzenie działalności w celu zapewnienia 

opieki świetlicowej i dożywiania; 
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4) systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach 

rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizowanie 

wzajemnych kontaktów między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły; 

5) prowadzenie działalności dla upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców; 

6) inspirowanie środowiska wychowawczego i organizowanie działań na rzecz szkoły 

oraz integrowanie szkoły ze środowiskiem lokalnym; 

7) organizowanie procesu preorientacji zawodowej; 

8) inicjowanie samorządnej działalności uczniów poprzez stwarzanie dogodnych 

warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz 

sprawowanie opieki nad samorządem klasowym; 

9) systematyczne oddziaływanie na wychowanków w  celu kształtowania 

odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie właściwych postaw społecznych 

i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów 

środowiska; 

10) wyrabianie u uczniów trwałych nawyków uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach 

pozalekcyjnych oraz współdziałanie w organizacji wypoczynku w czasie ferii 

i wakacji; 

11) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego; 

12) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej 

w klasie. 

6. Dyrektor szkoły może odwołać wychowawcę oddziału na pisemny wniosek rodziców 

zawierający właściwe uzasadnienie. Wniosek winien być poparty przez 75% rodziców 

uczniów danej klasy. 

7. Wychowawca lub rodzice mają prawo odwołać się od decyzji w terminie 7 dni od jej 

doręczenia. W takim przypadku dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły; 

2) przewodniczący i z-ca przewodniczącego rady rodziców; 

3) przewodniczący rady rodziców w danej klasie. 

§ 33 

1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz  

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje: 

a) udostępnianie zbiorów, 
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b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych 

i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o książkowych nowościach 

wydawniczych, 

c) rozmowy z czytelnikami o książkach, 

d) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego 

doboru lektury, 

e) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji 

w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych (lekcje biblioteczne) 

w miarę możliwości wycieczek do biblioteki gminnej, 

f) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, organizacjom młodzieżowym i kołom 

zainteresowań potrzebnych im materiałów; pomoc w organizowaniu pracy 

z książką, czasopismem we wszystkich formach procesu dydaktyczno-

wychowawczego oraz w przygotowaniu przez inne grupy społeczności szkolnej 

imprez czytelniczych, 

g) inspirowanie pracy uczniów w bibliotece, 

h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu 

czytelnictwa w szkole i przedstawianie ich na posiedzeniach rad pedagogicznych 

dwa razy w roku szkolnym, 

i) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek, 

j) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej 

uczniów (np. konkursów czytelniczych,  wystaw), 

2) praca organizacyjna, która obejmuje: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) ewidencję zbiorów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 

c) opracowanie biblioteczne zbiorów (opracowanie techniczne, klasyfikowanie, 

katalogowanie), 

d) selekcję zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych), 

e) konserwację zbiorów (oprawa, naprawa), 

f) organizację księgozbioru podręcznego (m.in. katalog alfabetyczny i rzeczowy, 

prowadzenie kartotek bibliotecznych), 

g) organizację udostępniania zbiorów, 

h) prowadzenie dziennej statystyki, 
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i) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną, uzgadnianie stanu 

majątkowego. 

§ 34 

1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel - wychowawca świetlicy.  

2. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności: 

1) organizowanie uczniom pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej; 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form aktywności fizycznej mający 

na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów; 

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć 

w tym zakresie; 

4) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków i kultury życia 

codziennego; 

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, ekologicznej, kształtowanie u uczniów 

nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia; 

6) rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności; 

7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy. 

§ 35 

1. Nauczycielowi do chwili uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego pomocy 

metodycznej i merytorycznej udziela dyrektor szkoły i przydzielony przez dyrektora 

opiekun stażu.  

2. Obowiązki opiekuna stażu regulują przepisy szczegółowe, a w szczególności: 

1) pomoc w przygotowaniu w przygotowaniu Planu Rozwoju Zawodowego; 

2) obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przez nauczyciela; 

3) prezentacja własnych zajęć; 

4) zapoznanie nauczyciela ze szkołą, obowiązującymi przepisami prawa oraz 

dokumentacją. 

§ 36 

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi szkoły ustala 

w oparciu o obowiązujące przepisy dyrektor szkoły. 
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Rozdział VII 

Uczniowie szkoły 

§ 37 

Rekrutacja 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które w danym roku      

kalendarzowym kończą 5 lat.  

2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 

kończą 6 lat.   

3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest odbycie wychowania 

przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma 

rozpocząć naukę w szkole podstawowej.  

1) w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania 

przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż                     

o jeden rok.  

2) decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor 

szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.   

4. Do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej przyjmowane są: 

1) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa 

Piłsudskiego w Dzierzgowie - z urzędu. 

2) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

5.  Oddział przedszkolny i klasa pierwsza nie może liczyć więcej niż 25 dzieci. 

6.  Nabór do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej prowadzony jest w terminach 

podanych przez szkołę do wiadomości publicznej (listownie, informacja na 

tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły). 

7. Wymagane dokumenty i terminy rekrutacji: 

1) procedura rekrutacyjna rozpoczyna się w marcu.  

2) rodzic (prawny opiekun) zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1500 od 

poniedziałku do piątku w terminie od 15 do 31 marca składając kartę zgłoszenia (wzór 

karty znajduje się na stronie internetowej szkoły) dziecka oraz: 

a) 1 zdjęcie legitymacyjne (dotyczy zapisów do klasy I) 

b) kserokopię skróconego aktu urodzenia 
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8. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka spoza obwodu szkoły oprócz karty zgłoszenia 

dziecka, składają wniosek do dyrektora szkoły. 

9. W pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski rodziców (prawnych opiekunów) dzieci                       

z obwodu szkoły. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem podejmuje 

dyrektor szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Pozostałe dzieci 

przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.  

10. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa 

Piłsudskiego w Dzierzgowie, a zapisanych do innych szkół lub przedszkoli – rodzice są 

zobowiązani zawiadomić o tym sekretariat szkoły obwodowej.  

11. Warunki i tryb przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi określają 

odrębne przepisy.  

12. Do karty zgłoszenia do szkoły dziecka 6- letniego w okresie, w którym obowiązują  

przepisy przejściowe rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są dołączyć: 

1) zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było 

objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki                        

w szkole, 

2) w przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka/realizacji wychowania przedszkolnego, 

w szkole poza obwodem, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do 

powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez ich dziecko obowiązku 

szkolnego/ rocznego przygotowania przedszkolnego. 

13. Od 1 kwietnia do 14 kwietnia odbywa się weryfikacja zgłoszeń kandydatów.  

14. 15 kwietnia szkoła podaje do publicznej wiadomości informację dotycząca uczniów 

przyjętych i nieprzyjętych do klasy I oraz oddziału przedszkolnego poprzez zamieszczenie 

list na tablicy ogłoszeń.   

15. Rodzice w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych      

i nieprzyjętych mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły i komisji rekrutacyjnej                           

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia do szkoły. Dyrektor 

szkoły i komisja mają 5 dni na sporządzenie w/w uzasadnienia. 

16. Dyrektor Szkoły może przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne uzupełniające, jeśli 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

17. Postępowanie to powinno zakończyć się do końca sierpnia. 

18. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego spoza obwodu szkoły decyduje dyrektor                 

w porozumieniu z organem prowadzącym. 
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19. Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci i przydzielenie wychowawców odpowiada dyrektor 

szkoły.  

§ 38 

1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w obwodzie którego dziecko mieszka, może 

zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego 

warunki z zachowaniem właściwych przepisów prawa regulujących tę kwestię. 

§ 39 

a) Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:  

1) zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne; 

2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych. 

2. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie   

     odpowiednio do szkoły: 

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień                              

o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu 

terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów 

edukacyjnych Unii Europejskiej; 

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

3. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie  

    przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Poprzez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w najmniej 50% 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w oddziale przedszkolnym lub szkole. 

§ 40 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2)  opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego 

godności; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
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4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły oraz 

wyznawanej religii jeśli nie narusza to dobra innych osób i nie uwłacza niczyjej 

godności osobistej; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, przejawiania własnej aktywności 

w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości 

szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania 

na nie wyjaśnień i odpowiedzi; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z przedmiotów oraz zachowania, ustalonych 

sposobów informacji dotyczącej przyrostu osiągnięć edukacyjnych – wg zasad 

określonych w ZO; 

7) indywidualnego programu lub toku nauki oraz do indywidualnego nauczania; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych; 

10) wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole; 

11) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwania pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień w ramach możliwości 

organizacyjnych i kompetencyjnych; 

12) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły w konkursach, 

przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami 

i umiejętnościami; 

13) odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych. 

§ 41 

1. Uczeń ma obowiązek:  

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, wykorzystania 

w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej 

wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych; 

2) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć 

w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, rozwijać swe zdolności i zainteresowania; 

3) dbać o honor i tradycję szkoły, współtworzyć jej autorytet; 
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4) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy 

ojczystej, okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły; 

5) chronić własne życie i zdrowie oraz swoich kolegów, dbać o bezpieczeństwo 

i zdrowie własne oraz innych; 

6) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, przeciwstawiać się przejawom brutalności 

i wulgarności, szanować poglądy i przekonania innych ludzi, szanować wolność, 

godność osobistą drugiego człowieka; 

7) dbać o ład, porządek i higienę oraz o wspólne dobro; 

8) dbać o schludny i estetyczny wygląd, nosić strój szkolny wg wzoru ustalonego  

w szkole; 

9) pełnić dyżury szkolne wg harmonogramu. 

2. Uczeń zobowiązany jest: 

1) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać  na nie punktualnie. Mimo 

spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają 

się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się do biblioteki lub 

oczekiwać na dolnym korytarzu do przerwy, a następnie w czasie przerwy dołączyć do 

swojej klasy; 

2) przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania 

w domu; 

3) w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami 

w czasie prowadzenia zajęć przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego 

upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie 

głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar; 

4) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązany 

jest przedłożyć w dniu, stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności 

ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia lub ustnie. Oświadczenie 

może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym 

nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo 

kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na 

zajęciach; 

5) do zachowania schludnego wyglądu oraz noszenia estetycznego stroju szkolnego; 
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6) w czasie zajęć edukacyjnych nie używać telefonów komórkowych lub innego 

urządzenia elektronicznego, przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel może zobowiązać 

uczniów do wyłączenia posiadanych przez nich telefonów. Nauczyciel nie może 

odbierać uczniowi posiadanego telefonu lub innego urządzenia elektronicznego; 

7) do właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne 

skierowane na inne osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów; 

8) Uczniom nie wolno oddalać się z terenu szkolnego poza wyznaczoną część pod 

rygorem ukarania w myśl zapisów niniejszego statutu. W przypadkach nagminnego 

uciekania uczniów poza teren szkoły Dyrektor Szkoły, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej, zabrania jego udostępniania;  

9) uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji 

narkotyków i innych środków odurzających zarówno w szkole jak i poza nią;  za 

powyższe przekroczenia stosuje się w Szkole surowe kary przewidziane przepisami 

prawa; 

10) ubierania na zajęcia wychowania fizycznego obowiązującego stroju gimnastycznego 

ustalonego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

11) na zajęcia wychowania fizycznego wymaga się zdjęcia wszelkich ozdób i biżuterii. 

§ 42 

Nagrody 

1. Ucznia nagradza się za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie; 

2) godne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych poza szkołą; 

3) inne znaczące osiągnięcia. 

2. W stosunku do ucznia stosuje się następujące nagrody: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała wychowawcy na klasowym zebraniu rodziców; 

3) pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej; 

4) list gratulacyjny do rodziców; 

5) nagrody rzeczowe i dyplomy uznania. 
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§ 43 

Kary 

1. Za nieprzestrzeganie i notoryczne uchylanie się od obowiązków uczeń może otrzymać 

kary w formie: 

1) upomnienia przez wychowawcę wobec klasy; 

2)  wpisania uwagi do dziennika; 

3) wezwania rodziców i zapoznania ich z występkiem ucznia; 

4) udzielania nagany przez wychowawcę lub dyrektora; 

5) pozbawienia pełnienia funkcji społecznej; 

6) zawieszenia prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub reprezentowania szkoły na 

zewnątrz; 

7) przeniesienie do innego oddziału szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej; 

8) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora w przypadkach gdy uczeń: 

a) w drastyczny sposób złamał prawa i obowiązki ucznia, 

b) jeżeli wszystkie zadania wychowawcze szkoły nie przynoszą oczekiwanych 

rezultatów a  zmiana środowiska wychowawczego może wpłynąć pozytywnie              

na postawę ucznia. 

9) dyrektor ustala szkołę do której uczeń zostaje przeniesiony, powiadamia rodziców oraz 

określa termin rozpoczęcia nauki w nowej placówce. 

 

Rozdział VIII 

ZASADY OCENIANIA W SZKOLE 

 Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem 

niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia  

i należy do obowiązków nauczyciela. System oceniania wypływa z ogólnego systemu 

wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest deklaracja solidnego 

przygotowania naszych uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się 

świecie.   

§  44                                                                     

Przepisy ogólne  

1. Niniejsze zasady oceniania w szkole regulują ocenianie, klasyfikowanie i promowanie 

uczniów w Szkole Podstawowej im. marsz. J. Piłsudskiego w Dzierzgowie. 
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 2. Podstawą prawną niniejszych Zasad Oceniania, Klasyfikowania i Promowania jest Ustawa 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

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

 

 

 

§  45                                                                    

Ocenianie wewnątrzszkolne 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;  

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych  

w statucie szkoły.  

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

wewnątrzszkolnego, które 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 się dalej uczyć;  

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
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5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, dla ucznia spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, dla ucznia realizującego indywidualny tok 

nauki, dla ucznia przechodzącego z innego typu publicznej szkoły i szkoły 

niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej;  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania;  

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia.  

6. Nauczyciele do 15 września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, 

poprzez opublikowanie na tablicach informacyjnych w pracowniach przedmiotowych, o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych.  
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7. Wychowawcy, a w razie ich nieobecności inni, wskazani przez dyrektora nauczyciele, 

informują do 15 września każdego roku szkolnego uczniów podczas godzin 

wychowawczych, a rodziców podczas zebrań o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

8. Wychowawca odnotowuje w teczce wychowawcy fakt przekazania uczniom i rodzicom 

informacji określonych w ust. 7. 

9. Nauczyciel po zapoznaniu się z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej opracowuje indywidualne wymagania dla danego ucznia  

z możliwością korekty w miarę rozwoju ucznia.  

10. Z wymaganiami edukacyjnymi, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia nauczyciel zobowiązany jest zapoznać ucznia  

i rodziców (prawnych opiekunów). 

§  46 

 Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego  
 
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące;  

2) klasyfikacyjne: a) śródroczne i roczne, b) końcowe.  

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że  

w klasach 1 - 3 w przypadku:  

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć;  

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć.  

4. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.  

5. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III, 

uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 
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stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, o których mowa w § 47 ust. 2 

oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne  

z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący - 6;  

2) stopień bardzo dobry - 5;  

3) stopień dobry - 4;  

4) stopień dostateczny - 3;  

5) stopień dopuszczający - 2;  

6) stopień niedostateczny - 1.  

7. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa  

w ust. 6 pkt 1-5.  

8. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 6 

pkt 6. 

§ 47 

Ocenianie w klasach I-III 

1. Oceny bieżące ustala nauczyciel za pomocą oceny słownej i zapisu cyfrowego.  

2.  W edukacji wczesnoszkolnej przyjęto sześciostopniową skalę ocen, która oprócz śladu 

słownego (wspaniale, bardzo dobrze, ładnie, postaraj się, pracuj więcej, musisz poprawić) 

posiada symbol cyfrowy.  

3. Ocenami pozytywnymi są wszystkie oceny wyższe od oceny musisz poprawić (1), oceną 

negatywna jest ocena – musisz poprawić (1),. 

4. Przyjmuje się następujące ogólne kryteria wymagań poszczególnych stopni szkolnych  

w klasach I-III:  

1) wspaniale (6) oznacza, że wiedza, umiejętności i osiągnięcia ucznia wykraczają poza 

poziom wymagań edukacyjnych:  

a) ustalonych i dostosowanych dla każdego zespołu klasowego/ucznia przez 

wychowawcę edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniających możliwości i rozwój 

psychofizyczny uczniów oraz programu nauczania przyjętego przez prowadzącego 

w klasach I i II,  

b) wynikających z podstawy programowej i programu nauczania przyjętego przez 

prowadzącego w klasach III. Przedstawiane rozwiązania są oryginalne i twórcze, 
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uczniowie wykazują dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu; ponadto uczeń 

uczestniczy w konkursach, wiedzy i umiejętności, jest aktywny na uroczystościach 

szkolnych.  

2) bardzo dobrze (5) oznacza, że uczeń opanował w pełni zakres wymagań edukacyjnych:  

a) ustalonych i dostosowanych dla każdego zespołu klasowego/ucznia przez 

wychowawcę edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniających możliwości i rozwój 

psychofizyczny uczniów oraz programu nauczania przyjętego przez prowadzącego 

w klasach I i II,  

b) wynikających z podstawy programowej, programu nauczania realizowanego przez 

nauczyciela w klasach III. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania.  

3)  ładnie (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności:  

a) ustalonych i dostosowanych dla każdego zespołu klasowego/ucznia przez 

wychowawcę edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniających możliwości i rozwój 

psychofizyczny uczniów oraz programu nauczania przyjętego przez prowadzącego  

w klasach I i II,  

b) w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  

i programu nauczania realizowanego przez nauczyciela w klasach III nie jest 

pełne, ale nie prognozuje kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia. 

Uczeń najczęściej samodzielnie rozwiązuje typowe zadania. 

4)  postaraj się (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie  

    wiadomości i umiejętności:  

a) ustalone i dostosowane dla każdego zespołu klasowego/ucznia przez wychowawcę 

edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniające możliwości i rozwój psychofizyczny 

uczniów oraz programu nauczania przyjętego przez prowadzącego w klasach I i II,  

b) zawarte w podstawie programowej i programie nauczania realizowanym przez 

nauczyciela w klasach III, co może spowodować kłopoty przy poznawaniu 

kolejnych treści kształcenia w zakresie określonych edukacji. Uczeń podejmuje 

próby rozwiązywania zadań typowych, elementarna wiedza i umiejętności 

pozwalają mu na świadomy udział w zajęciach lekcyjnych. 

5) pracuj więcej (2) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych: 

a) ustalonych i dostosowanych dla każdego zespołu klasowego/ucznia przez 

wychowawcę edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniające możliwości i rozwój 
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psychofizyczny uczniów oraz programu nauczania przyjętego przez prowadzącego 

w klasach I i II,  

b) wynikających z podstawy programowej i programu realizowanego przez 

nauczyciela w klasach III, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację 

opanowywania kolejnych treści danej edukacji, a na II etapie kształcenia 

zasadniczo uniemożliwia naukę przedmiotów pokrewnych.  

6) Musisz poprawić (1)  

a) oznacza, że uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych  

w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Odmawia wykonania zadania, nie 

próbuje, nie stara się, niszczy pracę. 

5. Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymagania są 

dostosowywane do potrzeb i możliwości dziecka. 

6. W odniesieniu do wszystkich edukacji obowiązujących na I etapie kształcenia przyjęto 

następującą skalę bieżącego oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klas I - III:  

1) cyfrową dotyczącą prac pisemnych ucznia –np. sprawdziany, testy, karty pracy: 

Zapis cyfrowy Interpretacja punktowa 

6 100 % poprawnie wykonanej pracy oraz rozwiązanie dodatkowego 
zadania, które wykracza poza program  

5 100% –91% poprawnie wykonanej pracy  

4 90–75% poprawnie wykonanej pracy  

3 74–51% poprawnie wykonanej pracy  

2 50–36% poprawnie wykonanej pracy  

1 35 – 0% poprawnie wykonanej pracy 

 

2) cyfrową odnoszącą się do umiejętności czytania, pisania, mówienia, liczenia, 

rozwiązywania zadań tekstowych, działań praktycznych:  

Wspaniale (6)  

Bardzo dobrze (5)  

Ładnie (4)  

Postaraj się (3)  

Pracuj więcej (2) 

Musisz poprawić (1)   
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6 a. W odniesieniu do zajęć komputerowych w I etapie kształcenia przyjęto następującą skalę 

bieżącego oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klas I – III:  

      Wspaniale (6) – posługuje się myszką komputerową i klawiaturą; umie prawidłowo  

układać ręce na klawiaturze; potrafi posłużyć się poznanymi narzędziami do rysowania 

i kolorowania; zna pojęcia: edytor grafiki, edytor tekstu oraz zasady bezpiecznego 

korzystania z Internetu; wykorzystuje umiejętności i wiadomości wykraczające poza 

program, które wykonuje sprawnie i samodzielnie. 

Bardzo dobrze (5) – posługuje się myszką komputerową i klawiaturą; umie prawidłowo  

układać ręce na klawiaturze; potrafi posłużyć się poznanymi narzędziami do rysowania 

i kolorowania; zna pojęcia: edytor grafiki, edytor tekstu oraz zasady bezpiecznego 

korzystania z Internetu; a także w pełni wykorzystuje poznane możliwości programu,  

w którym pracuje. Wszystkie ćwiczenia wykonuje samodzielnie. 

Ładnie (4) - posługuje się myszką komputerową i klawiaturą; umie prawidłowo  

układać ręce na klawiaturze; potrafi posłużyć się poznanymi narzędziami do rysowania 

i kolorowania; zna pojęcia: edytor grafiki, edytor tekstu oraz zasady bezpiecznego 

korzystania z Internetu. Praca najczęściej jest samodzielna, lecz nie widać inwencji 

twórczej ucznia. 

Postaraj się (3) - posługuje się myszką komputerową i klawiaturą; umie prawidłowo  

układać ręce na klawiaturze; potrafi posłużyć się poznanymi narzędziami do 

rysowania i kolorowania; zna pojęcia: edytor grafiki, edytor tekstu oraz zasady 

bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczeń wykonuje zadania na miarę swoich 

możliwości, wykonana praca nie jest wyczerpująca. 

Pracuj więcej (2) ma trudności w: prawidłowym  układaniu rąk na klawiaturze;  

posługiwaniu się myszką komputerową i klawiaturą oraz poznanymi narzędziami do 

rysowania i kolorowania. Nie zna pojęć edytor grafiki i tekstu oraz zasady 

bezpiecznego korzystania z Internetu. Rzadko udziela odpowiedzi na zadany problem. 

Musisz poprawić (1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez 

podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy, uczeń nie jest w stanie wykonać zadania nawet o 

niewielkim – elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie 

próbuje, nie stara się, niszczy pracę.  

7. W odniesieniu do ocen z edukacji plastycznej, edukacji muzycznej, zajęć technicznych  

i wychowania fizycznego stosuje się skalę jak w ust.5 pkt 2), przy czym bierze się pod 
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uwagę głównie zaangażowanie ucznia, wkład pracy, jego możliwości/predyspozycje 

psychoruchowe.  

8. W edukacji językowej przyjęto cyfrową skalę oceniania postępów uczniów klas I–III 

w odniesieniu do umiejętności rozumowania, mówienia, czytania, pisania, która została 

szczegółowo opisana w dalszej części dokumentu.  

9. Oceny bieżące oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii jest wyrażona 

stopniem zgodnie z obowiązującą od klasy czwartej skalą ocen. Szczegóły opisane w 

dalszej części dokumentacji.  

§ 48 

1. Bieżące oceny uczniów klas I–III odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym, zeszytach 

przedmiotowych z zastosowaniem zapisu cyfrowego. Bieżące oceny w zeszytach  

i ćwiczeniach uczniów klas I–III muszą również zawierać krótki komentarz słowny. 

§ 49 

1. Przyjmuje się następujący tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I–III:  

1) śródroczna ocena klasyfikacyjna jest ustalana przez nauczyciela na podstawie ocen 

bieżących, uzyskanych przez ucznia w pierwszym semestrze, odnotowanych  

w dzienniku lekcyjnym w poszczególnych edukacjach z uwzględnieniem postępów 

edukacyjnych i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,  

2)  śródroczna ocena klasyfikacyjna przyjmuje formę karty szkolnych osiągnięć ucznia,  

3) roczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez nauczyciela na podstawie śródrocznej 

karty osiągnięć ucznia, bieżących ocen odnotowanych w dzienniku lekcyjnym  

w poszczególnych edukacjach, z uwzględnieniem postępów edukacyjnych  

i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,  

4)  roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

i zachowania przyjmuje formę opisu charakteryzującego wiedzę i umiejętności oraz 

zachowania ucznia. 

§ 50 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

2. Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę lub uzupełniając ocenę pracy pisemnej 

komentarzem słownym.  

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu 

według poniższych zasad:  
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a) uczniowie zabierają prace do domu, wykonują pisemnie poprawę według zasad 

określonych przez nauczyciela,  

b) rodzic podpisuje pracę potwierdzając zapoznanie się z nią;  

c) uczeń jest zobowiązany zwrócić pracę nauczycielowi w terminie przez niego ustalonym; 

w przypadku, gdy uczeń nie dopełni tego obowiązku nauczyciel może wpisać punkty 

ujemne w ocenie zachowania za niewykonanie polecenia nauczyciela.  

4. Wymagania edukacyjne i przedmiotowe systemy oceniania stanowią dokumentację szkoły.  

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

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

6. Informacje o przewidywanych i ustalonych ocenach klasyfikacyjnych przekazywane są 

rodzicom w ten sam sposób. 

7. Uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) są systematycznie informowani o ocenach 

bieżących:  

1) wpisy do zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń, dzienniczków ucznia,  

2)  uczniowie podczas spotkań z wychowawcą klasy na poszczególnych edukacjach,  

3) rodzice (prawni opiekunowie) podczas zebrań oraz podczas spotkań indywidualnych, 

które odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

8. W wyjątkowej sytuacji, która uniemożliwi kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) są informowani pisemnie na miesiąc 

przed śródroczną i roczną oceną klasyfikacją  .  

9. W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela danego zajęcia edukacyjnego lub 

wychowawcy klasy śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i zachowania wystawia uczniowi:  

1) nauczyciel zajęć edukacyjnych, któremu przydzielono stałe zastępstwo na czas  

    nieobecności nauczyciela,  

2) nauczyciel, któremu powierzono na czas nieobecności nauczyciela funkcję  

   wychowawcy danej klasy. 

§ 51 

1. W semestru uczeń powinien uzyskać następującą minimalną liczbę ocen bieżących: 

Liczba godzin zajęć danej  

edukacji tygodniowo  

Minimalna liczba ocen  

w każdej kategorii edukacyjnej  

1 -3 4 



Statut Szkoły Podstwowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie 
 

52 
 

4- 5 6 

 

2. Ocenianiu bieżącemu podlegają następujące formy aktywności ucznia:  

1) pisemne sprawdziany/testy kompetencji; nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma 

obowiązek:  

a) z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować uczniów o terminie i zakresie 

tematycznym pytań sprawdzających,  

b) sprawdzian/test poprzedzić powtórzeniem,  

c) oddać i omówić sprawdzone prace w ciągu dwóch tygodni,  

2)  kartkówki; przeprowadzający kartkówkę ma obowiązek:  

a) przeznaczyć na kartkówkę 10 do 15 minut,  

b) opracować pytania (zadania) obejmujące zakres wiedzy z trzech ostatnich lekcji;     

zapowiedzieć dzień wcześniej kartkówkę, 

c) nauczyciel ma prawo przeprowadzić niezapowiedzianą kartkówkę z ostatniej 

lekcji(zamiast odpowiedzi ustnej),  

d) umożliwić uczniowi, który z przyczyn obiektywnych nie pisał kartkówki jej pisanie 

lub ustne zaliczenie, 

3) prace domowe; nauczyciel ma obowiązek przestrzegać następujących zasad zadawania, 

sprawdzania i oceniania prac domowych:  

a) zadawanie prac domowych:  

 praca domowa zadawana uczniom może mieć formę ustną lub pisemną,  

  praca domowa jest zadawana uczniom pod koniec lekcji, a każdy uczeń jest 

zobowiązany zapisać (zaznaczyć) pracę domową w zeszycie przedmiotowym, 

zeszycie ćwiczeń lub podręczniku,  

  obowiązkiem nauczyciela jest precyzyjne wyjaśnienie zadanej pracy domowej 

oraz udzielenie uczniom odpowiedzi na pytania i wątpliwości jej dotyczące,  

b) sprawdzanie prac domowych:  

 wykonanie każdej pracy domowej jest sprawdzane przez nauczyciela,  

  brak pracy domowej, ujawniony podczas sprawdzania jest odnotowywany 

przez nauczyciela w zeszycie przedmiotowym/zeszycie ćwiczeń poprzez wpis 

„Brak pracy domowej”,  

 każdy uczeń może w ciągu półrocza 2 razy zgłosić brak pracy domowej bez  
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podawania przyczyny, honorowane jest również zgłoszenie usprawiedliwienia 

rodzica,  

 zgłoszoną brakującą pracę domową uczeń jest zobowiązany uzupełnić  

i przygotowaną pokazać nauczycielowi na następnych zajęciach,  

c) ocenianie prac domowych:  

 nie każda praca domowa jest oceniana,  

 każdemu uczniowi jest sprawdzana i oceniana praca wymagająca większego  

wkładu pracy (np. krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, 

zaproszenie),  

 ocena za prace domowe jest wyrażona cyfrą i jest opatrzone krótkim 

komentarzem/uzasadnieniem nauczyciela,  

 w zeszycie ucznia nauczyciel odnotowuje każdy brak pracy domowej,  

 niepoprawnie wykonaną pracę domową uczeń jest zobowiązany poprawić  

i ponownie oddać nauczycielowi do oceny, w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela,  

 bieżące, codzienne prace domowe są oceniane wybiórczo (zgodnie  

z ustaleniami nauczyciela),  

 do oceny pracy domowej stosuje się kryteria wynikające z wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania,  

 praca dodatkowa – nieobowiązkowa; nauczyciel przydziela prace na prośbę 

ucznia lub z własnej inicjatywy chętnym uczniom w celu rozwijania ich 

zainteresowań; 

4) praca na lekcji – aktywność, zaangażowanie, włożony wysiłek,  

5)  sprawdziany/ testy diagnozujące, sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności uczniów 

w zakresie pięciu kluczowych umiejętności: pisanie, czytanie, rozumowanie, 

korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce,  

6)  w kategorii „ prace domowe i zaangażowanie ucznia”- czytelnictwo:  

a) ocenianie poziomu czytelnictwa uczniów jest formą motywowania do podnoszenia 

kultury czytelniczej uczniów,  

b)  popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów nie może ograniczyć się tylko do 

kanonu lektur szkolnych,  

c) bieżącemu ocenianiu podlega czytelnictwo przez uczniów wszystkich książek, 

również tych spoza wykazu lektur obowiązujących na danym poziomie klasowym,  
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d) wybrane pozycje książkowe do samodzielnej lektury uczeń wypożycza z biblioteki 

szkolnej, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, upodobaniami,  

e)  nauczyciel bibliotekarz przy zwrocie książki może sprawdzić znajomość przez 

ucznia treści wypożyczonej i przeczytanej książki,  

f)  uczeń nie może otrzymać więcej niż dwie oceny za czytelnictwo w semestrze,  

g) informacje o poziomie czytelnictwa poszczególnych uczniów sprawdza 

wychowawca danej klasy przynajmniej dwa razy w roku,  

h) ocenę za czytelnictwo ustala nauczyciel na podstawie liczby przeczytanych przez 

ucznia książek i odnotowuje w kategorii „prace domowe, zaangażowanie własne 

ucznia”, 

i)  ustala się następujące kryteria oceny czytelnictwa uczniów w semestrze: 

Liczba przeczytanych książek w semestrze  Ocena za czytelnictwo 

Klasa I 

10  książek  Wspaniale - 6 

8  książek Bardzo dobrze - 5 

Klasa II 

16  książek Wspaniale - 6 

12  książek Bardzo dobrze - 5 

Klasa III 

20  książek Wspaniale - 6 

16  książek Bardzo dobrze - 5 

 

§ 52 

Ocenianie w klasach IV-VI 

1. Ogólne kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach IV-VI.        

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające 

poza program nauczania danego przedmiotu w danej klasie, samodzielnie rozwija 

własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

program nauczania danej klasy, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu rejonowym 

lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 
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2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy 

i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych 

programem nauczania w danej klasie, ale nie prognozuje żadnych kłopotów przy 

poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu, 

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne, 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który jedynie opanował w podstawowym zakresie 

wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, 

trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu, rozwiązuje typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wiadomości i umiejętności przewidziane 

w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania opanował w stopniu tak 

niewielkim, iż stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia  

w danym przedmiocie i utrudnia kształcenie w innych przedmiotach, rozwiązuje tylko 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

2. Częstotliwość oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) co najmniej 3-krotnie z przedmiotów, które realizowane są w wymiarze godziny 

tygodniowo, 

2) co najmniej 4-krotnie z przedmiotów, które realizowane są w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo, 

3) odpowiednio częściej z przedmiotów realizowanych większą tygodniową liczbą godzin. 

4) w ocenianiu stosuje się następujące formy:                                                                  

a) prace pisemne przeprowadzane są w różnych formach (test, sprawdzian, wypowiedź 

pisemna) w zależności od specyfiki przedmiotu. Przeprowadza się je po 

opracowaniu określonej partii materiału programowego i poprzedza lekcją 

podsumowującą i utrwalającą wiadomości i umiejętności uczniów. Uczniowie  

z tygodniowym wyprzedzeniem znają termin oraz zakres sprawdzanego materiału. 
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W przypadku jawnej dezorganizacji procesu kontroli (ucieczki, absencja) 

nauczyciel nie jest zobowiązany do podawania następnego terminu sprawdzianu. 

W jednym tygodniu mogą odbyć się w danej klasie co najwyżej trzy sprawdziany. 

prace pisemne powinny być sprawdzone i oddane w terminie nie przekraczającym 

7 dni. Po przekroczeniu tego terminu należy wpisywać tylko oceny 

satysfakcjonujące. Przyjęty termin zwrotu prac pisemnych uczniów może być 

przedłużony w sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela lub nie odbycia lekcji  

z przyczyn niezależnych od nauczyciela, np. wycieczki klasy. Nie należy 

przekładać prac pisemnych, jeżeli naruszyłoby to przyjęte zasady dotyczące liczby 

prac w danym tygodniu. Do końca danego roku szkolnego (31 sierpnia) pozostają 

w posiadaniu nauczyciela wszystkie prace pisemne uczniów, 

b) prace kontrolne śródroczne i roczne. Dyrektor szkoły na początku każdego roku 

opracowuje harmonogram prac kontrolnych śródrocznych i rocznych dla danej 

klasy i podaje do wiadomości nauczycielom najpóźniej do końca września każdego 

roku szkolnego. Nauczyciel przedmiotu bezzwłocznie informuje o tym klasę. 

Sprawdzian taki może być przeprowadzony najpóźniej na dwa tygodnie przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Jego wynik może, ale nie musi 

wpływać w sposób znaczący na ocenę śródroczną lub roczną danego ucznia, 

c) sprawdziany po poszczególnych etapach edukacyjnych. Po I etapie (kl. I – III) 

sprawdzian wewnętrzny przeprowadzony przez dyrektora szkoły w miesiącu maju. 

Po II etapie (kl. IV – VI) sprawdzian zewnętrzny przeprowadzony przez okręgową 

komisję egzaminacyjną w miesiącu kwietniu każdego roku na zasadach określonych 

w rozporządzeniu, 

d) kartkówki - są formą sprawdzającą wiadomości i umiejętności uczniów, dotyczą 

zakresu materiału z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Nauczyciel nie jest 

zobowiązany do zapowiadania tej formy sprawdzianu wiadomości. Formę tę można 

stosować w trakcie każdej jednostki lekcyjnej, 

e) wypowiedzi ustne - w zasadzie oceniają udział i przygotowanie do zajęć oraz 

wiadomości zdobyte w trakcie trzech ostatnich lekcji. Mogą być formą oceniania 

wiadomości w trakcie lekcji powtórzeniowej z danego działu programu, ale 

wówczas musi to być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

f)    wytwór i ćwiczenia lekcyjne - forma ta służy do oceny wkładu pracy własnej 

ucznia z szerokim uwzględnieniem jego możliwości i zaangażowania. W 
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szczególności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, 

g) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

h) prace domowe, 

i)    aktywność na lekcji, 

j)   praca dodatkowa, nieobowiązkowa (udział w konkursach przedmiotowych i inne). 

5) wszystkie formy sprawdzania wiadomości oceniane są w skali 1-6 z zastosowaniem 

uprzednio podanych kryteriów. Przy sprawdzianach ocenianych punktowo stosuje się 

następujące kryteria: 

% możliwych do zdobycia 

punktów 
0cena 

0 – 35 % 1 (niedostateczny) 

36 – 50 % 2 (dopuszczający) 

51 – 74 % 3(dostateczny) 

75 – 90 % 4 (dobry) 

91 – 100 % 5 (bardzo dobry) 

100 % + zadanie dodatkowe 6 (celujący) 

 

a) zadanie dodatkowe powinno być punktowane, gdy uczeń wykona zadania na ocenę 

bardzo dobrą i spełni wymagania dodatkowe z zakresu podstawy programowej. 

6) uczeń ma prawo jeden raz w semestrze przystąpić do poprawy oceny niekorzystnej ze 

sprawdzianu przedmiotowego z pominięciem sprawdzianu diagnostycznego.  

7) przyjmuje się zasadę, że jednego dnia w danej klasie może odbyć się tylko jeden 

sprawdzian (praca klasowa). W danym tygodniu takich sprawdzianów może być 3. 

Informację o sprawdzianie należy uczniom podać najpóźniej na tydzień przed jego 

przeprowadzeniem (odnotować ołówkiem w dzienniku lekcyjnym),  

8)  jako sprawdzian należy rozumieć pracę kontrolną obejmującą więcej niż 3 jednostki 

tematyczne, trwający co najmniej 1 godzinę lekcyjną,  

9) zamiast odpowiedzi ustnych mogą być przeprowadzane tzw. kartkówki – krótkie 

odpowiedzi pisemne, których czas trwania nie powinien przekroczyć 20 minut.  

W danym dniu ich liczby nie ogranicza się i nie wymagają one zapowiadania.  
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4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z  uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

5. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

6. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,  

w przypadkach określonych w przepisach. 

7. Rozpoznawanie postępów ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wyraża się 

w formułowaniu ocen cząstkowych, śródrocznej i rocznej z przedmiotów obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1) oceny cząstkowe - (bieżące) określają postępy w osiągnięciach edukacyjnych ucznia 

dotyczące zrealizowanej lub realizowanej części programu nauczania, 

2) oceny śródroczne - wyrażone stopniem, polegają na okresowym podsumowaniu 

poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania. Oceny śródroczne 

zapisuje się w dziennikach lekcyjnych skrótami literowymi, 

3) oceny roczne - wyrażone stopniem, polegają na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym. Oceny roczne wpisuje się do arkuszy 

ocen i dzienników lekcyjnych w pełnym brzmieniu.  

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

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

jak powinien dalej się uczyć. 

9. Oceny klasyfikacyjne nie stanowią średniej arytmetycznej ocen cząstkowych. 

10. Przewidywane oceny śródroczne nie muszą pokrywać się z ocenami proponowanymi 

tzw. ołówkowymi wystawionymi - mogą być wyższe. 

11. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) ocena ulega podwyższeniu o jeden stopień 

2) uczeń ma możliwość podwyższenia oceny rocznej jeżeli proponowana ocena jest 

równa lub niższa niż śródroczna, 

a) o ocenę wyższą niż proponowana może ubiegać się uczeń, który: 
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 regularnie uczęszcza na zajęcia, 

 systematycznie odrabia prace domowe, 

 nosi wymagane podręczniki, przybory, materiały itp., 

 zalicza sprawdziany w wyznaczonym terminie, 

 jest zdyscyplinowany, 

 współtworzy atmosferę skupienia i pracy w klasie, 

 prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy, 

 maksymalnie wykorzystuje swoje zdolności i możliwości. 

b) w celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń wykonuje dodatkowe 

ćwiczenia sprawdzające jego wiadomości i umiejętności adekwatne do oceny, którą 

chce uzyskać w terminie ustalonym przez nauczyciela, lecz nie późniejszym niż  

4 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.                                                                                                                                  

c) dopuszcza się następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia                  

starającego się o podwyższenie oceny : 

 formę pisemną, 

 formę ustną, 

 ćwiczenia praktyczne.      

§ 53 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

1. Uczeń podlega klasyfikacji; 

1) śródrocznej i rocznej, 

2) końcowej. 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych w/g skali  ocen MEN.  

     1) stopień celujący - 6;  

2) stopień bardzo dobry - 5;  

3) stopień dobry - 4;  

4) stopień dostateczny - 3;  

5) stopień dopuszczający - 2;  

6) stopień niedostateczny - 1.  
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3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego  

w miesiącu styczniu każdego roku szkolnego. Dokładny termin ustala rada pedagogiczna 

na sierpniowym posiedzeniu. 

4. Klasyfikowanie roczne polega na ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów zawierają: 

1) kryteria oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów i  uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 

2) wiedza i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów z podziałem na lata 

nauki. 

6. Ocena zawiera zarówno informacje o poziomie osiągnięć, jak i postępach w nauce. 

7.  Kryteria oceny uwzględniają zdolności i deficyty rozwojowe uczniów. Odnoszą się do 

jego postępów w nauce. Specyficzne trudności w uczeniu się – należy przez to rozumieć 

trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej 

sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy 

mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich 

funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego. 

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych  na wcześniejszym etapie edukacyjnym,  

w przypadkach określonych w przepisach. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel  

w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, zaangażowanie ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. O wystawieniu 

oceny zawsze decyduje nauczyciel.  

10. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza  

o ograniczonych możliwościach udziału dziecka w zajęciach nie jest zwolnieniem  

z przedmiotu, tylko z określonych treści programowych. O wystawieniu oceny 

śródrocznej i rocznej decyduje nauczyciel biorąc pod uwagę okres zwolnienia. 

11. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych ( dodatkowych) zajęć edukacyjnych i z religii średnią ocen co 
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najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

12. Ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do 

klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w 

porozumieniu z rodzicami(prawnymi opiekunami). 

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

14. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza 

lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia. 

15. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych 

opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić  

o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. 

16. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i 

ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole 

podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane 

za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym 

roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

17. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie 

edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych.  

18. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, dostosowuje się 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia:  
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1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno--

terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;  

5)  posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.  

19. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

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

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

podstawowej.  

20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają:  

1) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczyciele prowadzący poszczególne  

obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  

2) z zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów  

    danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

21. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć nie ma wpływu na promocję klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły.  

22. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela klas IV – VI dyrektor szkoły wyznacza 

nauczyciela odpowiedzialnego za wystawienie oceny śródrocznej lub rocznej i może to 
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być wychowawca klasy, nauczyciel pokrewnego przedmiotu lub nauczyciel zastępujący 

przez dłuższy czas nieobecnego nauczyciela.  

23. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela klas I – III dyrektor szkoły z zespołem 

nauczycieli kształcenia zintegrowanego, po przeanalizowaniu dotychczasowych osiągnięć 

ucznia w postaci oceny opisowej ucznia w dzienniku lekcyjnym, zeszytów, 

zgromadzonych testów, prac plastycznych, ewentualnych badań wyników nauczania, 

ustala ocenę opisową semestralna lub roczną.  

24. Świadectwo szkolne podpisuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

§ 54 

Terminy przekazywania informacji: 
1. Oceny edukacyjne:  

1) ocena pozytywna - co najmniej tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej, /zapis w zeszycie lekcyjnym – podpisuje rodzic, nauczyciele 

odnotowują w dzienniku lekcyjnym,  

2)  ocena niedostateczna - co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, /nauczyciel wychowawca zaprasza rodzica 

pismem przez sekretariat szkoły, rodzic potwierdza swój pobyt podpisem w dzienniku 

lekcyjnym, w przypadku nie stawienia się rodzica do szkoły wychowawca wysyła 

informacje listem poleconym/.  

2. Ocena zachowania  

1) ocena pozytywna  

a) uczeń - informacja wychowawcy na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy, 

co najmniej tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej,  

b) rodzic – pisemna informacja wychowawcy klasy potwierdzona podpisem rodzica  

co najmniej tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej,  

2) ocena naganna:  

a) uczeń - informacja wychowawcy na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy, 

co dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej,  

b) rodzic – co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej, /nauczyciel wychowawca zaprasza rodzica pismem przez 

sekretariat szkoły, rodzic potwierdza swój pobyt podpisem w dzienniku 

lekcyjnym, w przypadku nie stawienia się rodzica do szkoły wychowawca wysyła 

informacje listem poleconym.  
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§ 55 

Zasady przeprowadzania do egzaminów sprawdzających 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć wniosek do dyrektora szkoły  

o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, nie później niż na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej w danym roku. 

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 musi zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, nazwę 

zajęć edukacyjnych oraz ocenę wyższą niż proponowana ocena okresowa (roczna)  

z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt.1 wyznacza termin 

przeprowadzenia egzaminu nie później niż w dniu posiedzenia klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej oraz powołuje komisję do przeprowadzenia tego egzaminu w składzie: 

1) dyrektor - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych; 

3) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Egzamin sprawdzający przeprowadza sie w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć z 

wychowania fizycznego, informatyki, plastyki, muzyki, z których ma on przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

5. Zadania (ćwiczenia) na egzamin sprawdzający powinny odpowiadać wymaganiom 

edukacyjnym na ocenę określoną we wniosku, o którym mowa w pkt. 1. 

6. Uczniowi przystępującemu do egzaminu sprawdzającego podwyższa się ocenę z danych 

zajęć edukacyjnych, jeżeli uzyskał on w wyniku tego egzaminu co najmniej 55% punktów 

możliwych do uzyskania lub wykonał prawidłowo co najmniej 55% ćwiczeń 

praktycznych. 

7. W czasie egzaminu sprawdzającego mogą być obecni- w charakterze obserwatora-

rodzice(prawni opiekunowie)ucznia. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: skład komisji, termin egzaminu, zadania(ćwiczenia) egzaminacyjne, 

uzyskaną ocenę oraz pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna. 
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10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć wniosek do dyrektora szkoły o 

podwyższenie proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w 

dniu posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

11. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt.10, uwzględnia w 

porządku posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej punkt dotyczący rozpatrzenia 

tego wniosku przez wszystkich członków rady pedagogicznej. 

12. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek, w którym mowa w pkt.1 i podejmuje decyzję w 

wyniku głosowania zwykłą większością głosów. 

13. W protokole posiedzenia rady pedagogicznej umieszcza się adnotację o wyniku 

głosowania wraz z uzasadnieniem. 

14. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna. 

§ 56 

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych  

1. Tryb i termin przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego    

i sprawdzającego. 

1)  uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie 

nauczania; 

2)  egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń nieklasyfikowany:  

a) z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 

b) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, 

c) realizujący indywidualny program lub tok nauki, 

d) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

3) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który kontynuuje we własnym zakresie 

naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w myśl Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.( Dz. U. Nr 26 poz. 232 z 

późn. zmianami) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz przechodzenia z jednych typów do innych.  Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez 

dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela 

danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły, dyrektor 
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szkoły jako przewodniczący oraz nauczyciel  takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

4) uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składa pisemny 

wniosek do dyrektora szkoły w terminie do posiedzenia rady pedagogicznej; 

5) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny; 

6) w przypadku ucznia nieklasyfikowanego w wyniku klasyfikacji śródrocznej egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w pierwszym tygodniu po feriach 

zimowych. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w wyniku klasyfikacji rocznej 

egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami  (prawnymi opiekunami); 

7) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły; 

8) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; 

9)   egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych; 

10) egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

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

pokrewnych zajęć edukacyjnych; 

11) pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza 

dyrektor szkoły; 

12) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; 

13) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
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Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14) udostępnienie protokołu wraz z pracami ucznia z egzaminu klasyfikacyjnego oraz 

egzaminu poprawkowego odbywa się wyłącznie przez dyrektora na terenie szkoły w 

terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia, 

15) uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń 

lub jego rodzice mogą w terminie trzech dni  od daty egzaminu, wnieść prośbę do 

dyrektora szkoły o wyznaczenie egzaminu poprawkowego; 

15) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie ustala się oceny  

z zachowania; 

   16) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

c) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi  

opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy  

w ciągu jednego dnia; 

§ 57 

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

1. Uczeń klasy IV lub V szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy. 

1a. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
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2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

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

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

letnich. 

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

komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako egzaminator, 

c. nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako 

członek komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcie edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego: 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskana ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej i potarza klasę, z zastrzeżeniem ust.9 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

§ 58 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie trzydniowym od 

otrzymania informacji o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych wnieść pisemny 

umotywowany wniosek do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych o podwyższenie 

proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, wówczas:  

1) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.  

2)  nauczyciel ustala termin sprawdzianu weryfikującego ocenę co najmniej dzień przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej,  

3) przygotowuje sprawdzian weryfikacyjny w formie pisemnej /wyjątek plastyka, 

muzyka, informatyka, wychowanie fizyczne / zawierającej wymagania edukacyjne na 

ocenę o którą uczeń się ubiega,  

4) uczeń uzyskuje wyższą ocenę, jeżeli uzyska ze sprawdzianu weryfikującego co 

najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia, w przeciwnym przypadku lub gdy nie 

przystąpi do sprawdzianu weryfikującego w określonym terminie, proponowana ocena 

nie ulega zmianie,  

5) ocena ze sprawdzianu weryfikującego nie może być niższa od wcześniej 

proponowanej,  

6) sprawdzian weryfikujący przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności dyrektora lub nauczyciela tego samego lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych,  

7) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w stosunku do wymagań edukacyjnych z danego 

przedmiotu,  

8) z przebiegu sprawdzianu weryfikującego ocenę sporządza się protokół,  

9) ocena ze sprawdzianu weryfikującego jest oceną ostateczną.  

§ 59 

Zasady oceniania z zachowania 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na  rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

statucie. 
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2. 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 poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

3. Ocena śródroczna i roczna zachowania, wystawiona zgodnie z kryteriami zachowania 

powinna zawierać 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 i innych osób, 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

4.  Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się w oparciu o szkolne kryteria oceny 

zachowania według skali MEN: 

wzorowe – (wz) 

bardzo dobre – (bdb) 

dobre – (db) 

poprawne – (pop) 

nieodpowiednie – (ndp) 

naganne – (ng). 

3. W klasach I–III ocena zachowania jest oceną opisową. 

4.  Każda ocena rozpatrywana jest indywidualnie. Każda godzina nieobecności ucznia w 

szkole winna być usprawiedliwiona przez rodziców. 

5.  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

6. Ocenę śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy w 

oparciu o regulamin oceniania zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli    i uczniów 

danej klasy. 
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7. W uzasadnionych wychowawczo sytuacjach wychowawca może tę ocenę obniżyć. 

Wychowawca klasy może ocenę zachowania podwyższyć pomimo, że uczeń nie spełnia 

wszystkich wymaganych kryteriów oceniania. 

§ 60 

Kryteria ocen zachowania w klasach I-III 

1. Zachowanie ucznia w klasach I-III ocenia się, odnosząc się do respektowania przez ucznia 

zasad i norm społecznych w szkole i poza nią.  

2. Przy ustaleniu oceny z zachowania uwzględnia się pozytywne i negatywne przejawy 

zachowania uczniów.  

3.  Do pozytywnych przejawów zachowania zalicza się:  

1) udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach – miejsca premiowane,  

2) udział w zawodach sportowych – miejsca premiowane,  

3) pomoc w organizacji uroczystości i imprez szkolnych,  

4) praca na rzecz szkoły, promocja placówki,  

5) praca na rzecz klasy, efektywne pełnienie funkcji w klasie, 

6) pomoc koleżeńska – systematyczna, 

7)  wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, obowiązkowość, 

8) wysoka kultura osobista w szkole i poza szkołą, 

9) punktualność, 

10) akcje charytatywne. 

4. Do negatywnych przejawów zachowania zalicza się:  

1) niewypełnienie obowiązków dyżurnego,  

2) przeszkadzanie na zajęciach, (głośna rozmowa z innymi uczniami, chodzenie po 

sali bez zgody nauczyciela),  

3) bierną postawę ucznia na lekcji (brak notatek na lekcji, nie wykonywanie ćwiczeń 

na zajęciach wychowania fizycznego itp.)  

4)  podważanie i komentowanie poleceń nauczyciela na lekcji,  

5)  aroganckie odzywanie się do nauczyciela i innych dorosłych,  

6) wulgarne słownictwo,  

7) dyskryminowanie innych, wykorzystywanie cyberprzestrzeni do dokuczania 

innym,  

8)  agresywne zachowanie,  

9)  bójki uczniowskie,  
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10)  kradzież, palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie innych używek, 

wyłudzanie pieniędzy, zorganizowana przemoc,  

11) niewłaściwe zachowanie się na stołówce szkolnej, podczas koncertów, apeli, 

uroczystości, przerw, na wycieczce,  

12) inne przejawy negatywnego zachowania:  

a) niewłaściwe zachowania na korytarzu podczas trwania zajęć lekcyjnych, 

b) niewywiązywanie się z zobowiązań wobec wychowawcy,  

c) zaśmiecanie otoczenia: toalety, korytarzy, szatni, terenu szkoły 

d) stwarzanie zagrożenia poprzez przynoszenie do szkoły niebezpiecznych 

przedmiotów,  

e) używanie w szkole (w czasie zajęć) telefonu komórkowego, urządzeń 

elektronicznych np. MP3 i innych,  

f) niszczenie zieleni na terenie szkoły, umyślne niszczenie cudzej własności, w 

tym również szkolnej,  

g) ucieczka z lekcji,  

h) samowolne wychodzenie: poza teren szkoły,  

i)  nieprzygotowanie do lekcji,  

j) spóźnienia na zajęcia,  

k)  nieusprawiedliwione nieobecności. 

§ 61 

Kryteria ocen zachowania w klasach IV-VI 

1. Uczeń rozpoczyna każdy semestr dysponując pulą 100 punktów, do których dodawane lub 

odejmowane są punkty wg następującej skali: 

Punkty dodatnie 

1 Reprezentowanie na zewnątrz klasy i szkoły 1-10 

2 Udział w konkursach szkolnych 5 

3 Udział w konkursach międzyszkolnych 20 

4 Udział w poczcie sztandarowym 1-30 s 

5 Udział w imprezach kulturalnych 1-5 k 

6 Aktywny udział w wycieczce 5-10 k 

7 Pomoc w bibliotece i świetlicy  2-20 s 

8 Praca w samorządzie szkolnym 0-20 s 

9 Aktywny udział w zbieraniu surowców wtórnych 1-15 

10 Przyniesienie książki do biblioteki  2 za książkę 

11 Strój galowy podczas uroczystości szkolnych 2 k 
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12 Pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej 1-10 

13 Praca na rzecz klasy 1-10 

14 Praca na rzecz szkoły 1-10 

15 Praca na rzecz innych – działalność charytatywna 1-10 

16 Pomoc kolegom w nauce 1-10 

17 Przeciwstawianie się przejawom brutalności i wandalizmu 1-10 

18 Kultura osobista 1-20 

19 Dbałość o czystość otoczenia 1-10 

20 Wywiązywanie się z przydzielonych zajęć 1-10 

21 Wzorowe prowadzenie zeszytów przedmiotowych 1-10 

22 Udział w zajęciach dodatkowych 5s 

   

Punkty ujemne 

1 Niewykonywanie poleceń nauczyciela 1-10 

2 Arogancki stosunek do pracowników szkoły 10-20 

3 Jawne ignorowanie nauczyciela i innych pracowników szkoły 5-10 

4 Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo 1-10 

5 Bójki, zaczepianie słowne lub fizyczne 5-30 

6 Złe zachowanie na terenie szkoły i poza nią 1-10 

7 Niewłaściwy wygląd, strój, obuwie, fryzura itp. 1-5 

8 Niszczenie mienia szkolnego i osób trzecich 1-10 

9 Kradzież  50 

10 Zaśmiecanie otoczenia 1-5 

11 Stosowanie niedozwolonych używek papierosy, alkohol ... 20-30 

12 Niewywiązywanie się z obowiązków 1-10 

13 Wyłudzanie pieniędzy 50 

14 Fałszowanie podpisów dokumentów 30-50 

15 Znęcanie się nad zwierzętami 20-30 

16 Spóźnianie się na lekcję  1-10 

17 Nieobecności nieusprawiedliwione 1-20 

18 Brak przyborów szkolnych 2 k 

19 Brak wymaganego podpisu  1 k 

20 Nieoddanie książki na koniec roku szkolnego wobec wyczerpania 

wszystkich procedur zawartych w regulaminie 

50 

 

k – każdorazowo; s- semestralnie 

2. Na koniec każdego semestru nauczyciel - wychowawca klasy przelicza punkty zdobyte 

przez ucznia na ocenę zachowania: 
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Ocena  Punkty  

Wzorowe  160 i więcej 

Bardzo dobre 130 – 159 

Dobre  100 – 129 

Poprawne  70 – 99 

Nieodpowiednie  40 – 69 

Naganne  39 i mniej 

3. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który uzyskał nie więcej niż 5 punktów ujemnych 

w semestrze; ocenę bardzo dobrą uczeń, który uzyskał nie więcej niż 20 punktów 

ujemnych w semestrze, natomiast ocenę dobrą uczeń, który zdobył nie więcej niż 40 

punktów ujemnych. 

4. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy zgodnie z ilością zdobytych 

przez ucznia punktów na koniec każdego semestru. 

5. Wychowawca klasy i nauczyciele zapisują punkty cząstkowe na bieżąco w zeszycie uwag. 

6. Sposób rejestrowania punktów wychowawca przedstawia dyrektorowi na początku 

każdego roku szkolnego. 

7. Uczeń ma prawo znać bieżąco ilość punktów. 

8. Każdy nauczyciel ma prawo wystawić punkty cząstkowe uczniowi. 

9. W semestrze liczba punktów dodatnich przyznanych uczniowi  za działalność w jednej 

dziedzinie nie powinna przekroczyć: 

10. Jeżeli uczeń dopuści się szczególnie drastycznego i niewłaściwego zachowania (brutalna 

bójka, kradzież itp.) otrzymuje ocenę naganną bez względu na liczbę otrzymanych 

punktów. Ocena taka jest wystawiana  w porozumieniu z radą pedagogiczną i za jej 

zgodą. 

§ 62 

1. Sposoby i terminy powiadamiania rodziców i uczniów o zasadach, wymaganiach  

i osiągnięciach edukacyjnych uczniów. 

1) rok szkolny dzieli się na 2 semestry. Na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej     

      w sprawie organizacji roku szkolnego rada pedagogiczna ustala termin klasyfikacji  

      śródrocznej i rocznej. Klasyfikacja śródroczna powinna odbyć się nie później niż        

      do 31 stycznia. 

2) nauczyciele do końca września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich    

rodziców (prawnych opiekunów) o: 
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a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu 

nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3) wychowawca klasy do końca września każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 

nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 dostępne są dla uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) przez cały rok szkolny: 

a) przedmiotowy system oceniania - u nauczyciela danego przedmiotu, 

b) wewnątrzszkolny system oceniania – u wychowawców klas, w bibliotece szkolnej, 

u dyrektora szkoły. 

5) rodzice są informowani o ocenach uczniów na zebraniach  klasowych, w rozmowach 

indywidualnych, telefonicznych oraz poprzez notatki  w zeszytach uczniów; 

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel kontaktuje się z rodzicami  

w domu ucznia; 

7) spotkania wychowawcy z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku i wg 

potrzeb w warunkach zapewniających swobodną rozmowę; 

8) na 10 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawcy klas zobowiązani są do wystawienia  w dzienniku przewidywanych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej oceny z zachowania  

i poinformowanie uczniów o przewidywanych dla nich ocenach; 

9)  na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej wychowawcy klas informują rodziców (prawnych opiekunów)  

o  przewidywanych dla uczniów ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania lub  

      możliwości nieklasyfikowania ucznia. Przyjmuje się pisemną formę informacji, 
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10)  na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel 

przedmiotu zobowiązany jest wystawić śródroczną (roczną) ocenę z przedmiotu,  

a wychowawcy klas ocenę zachowania; 

11) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę; 

12) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miejscu. 

§ 63 

Tryb odwołania się od oceny z zachowania  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocena klasyfikacyjną zachowania ucznia 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

3. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

5) przedstawiciel rady rodziców. 

4. Ustalona przez komisję że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie może być 

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

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) wyniki głosowania, 
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4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

§ 64 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych  

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

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym, uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia;  

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

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

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

takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej 

opinii.  

§ 65 

Zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych 

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

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii.  
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2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

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

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".  

§ 66 

Uczeń nieklasyfikowany 

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

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

powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie czasu, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

§ 67 

Promowanie i ukończenie szkoły 

1. Uczeń od klasy IV otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.  

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.  

3. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z poniższym 

zastrzeżeniem.  

4. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

5. Uczeń klasy I - III otrzymuję nagrodę, gdy osiąga wysoki poziom wiadomości  

i umiejętności określonych podstawą programową.  
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6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

7. Uczeń klasy VI kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają 

się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

8. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).  

9. Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do sprawdzianu po szkole 

podstawowej (szczegółowe procedury sprawdzianu określają odrębne przepisy).  

10. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły.  

11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor 

komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w 

porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  

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

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

13. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 

rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z 

rodzicami (prawnymi opiekunami).  

§ 68 

Świadectwa szkolne 

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 nie uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.  
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2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 

osiągnięcia określone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, określone w odrębnych 

przepisach. 

Rozdział IX 

Sposoby zapoznawania, wdrażania i gromadzenia aktów prawnych 
§ 79 

1. Określonym zagadnieniem prawnym zajmują się członkowie rady pedagogicznej 

wskazani przez dyrektora szkoły. Ich zadaniem jest bieżące zapoznanie się ze zmianami 

zachodzącymi w obszarze prawnym, który został im przydzielony, a następnie 

przekazanie tych zmian radzie pedagogicznej na posiedzeniu.. 

2. W posiedzeniach rady pedagogicznej poświęconej problematyce prawnej mogą 

uczestniczyć osoby zaproszone, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. 

§ 70 

1. Praca osób odpowiedzialnych za realizację wyżej wymienionych zadań podlega 

obserwacji dyrektora szkoły. Może być kontrolowana w ramach nadzoru pedagogicznego. 

§ 71 

1. Tematycznie ułożone kopie dokumentów prawnych udostępniane są zainteresowanym. 

2. Osoby odpowiedzialne mogą również wskazywać pozostałym członkom rady 

pedagogicznej publikacje, które dostępne są w Internecie, poprzez podanie na tablicy 

ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, udostępnianie odpowiedniego adresu internetowego.    

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 72 

1. W szkole obowiązuje ceremoniał szkolny,  na który składa się: 

1) Uroczystości szkolne i państwowe rozpoczynające się wprowadzeniem sztandaru 

przez poczet sztandarowy, a kończą wyprowadzeniem go; 

2) Święto Szkoły – obchodzone jest corocznie w dniu 11 listopada, 

3) Ślubowanie uczniów klas I; 

4) Pożegnanie absolwentów szkoły; 

5) Święta Państwowe i ważne daty związane z historią i kulturą narodu; 

§ 73 
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1. Na terenie szkoły obowiązuje  noszenie przez uczniów skromnego, zadbanego stroju oraz  

odświętnego stroju szkolnego ( biała, skromna bluzka oraz granatowa/e lub czarna/e   

spódnica/spodnie). 

§ 74 

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

2.Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie                              

o finansach publicznych. 

3. Szkoła jest jednostką budżetową. 

4. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan dochodów i wydatków zwany dalej    

  „Planem Finansowym Szkoły”. 

§ 75 

1. Zmiany w  Statucie szkoły wprowadzone są uchwałą rady pedagogicznej. 

2. Rada pedagogiczna zobowiązuje dyrektora szkoły do opracowania i opublikowania 

ujednoliconego tekstu statutu. 

3. Dyrektor szkoły opracowuje tekst ujednolicony po pięciu kolejnych zmianach. 

4. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem  dyrektora szkoły. 

5. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły  

i w bibliotece oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 

6. Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniowały Statut Szkoły 

Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego. 

 
 

 

 

 

 


