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Rozdział 1. Przepisy ogólne 
§ 1. 

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

1)  Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 9 im. Polskich 

Odkrywców w Głogowie; 

2)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

3)  Statucie  –  należy  przez  to  rozumieć  Statut  Szkoły  Podstawowej  nr  9  im. 

Polskich Odkrywców w Głogowie. 

§2. 

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 9  im. Polskich Odkrywców w Głogowie. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Niedziałkowskiego 10 w Głogowie. 

3. Szkoła jest szkołą publiczną, ośmioletnią.  

4. Obwód szkoły określa Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie. 

5. W Szkole funkcjonują oddziały ogólnodostępne.  

6. W Szkole prowadzone  są  klasy  dotychczasowego  Gimnazjum nr 4 w Głogowie do 

czasu ich wygaszenia. 

§ 3. 

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miejska Głogów. 

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

3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Głogów działającą w formie jednostki 

budżetowej. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły regulują odrębne 

przepisy. 

§ 4. 

1 Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

 

Rozdział 2.  

Cele i zadania Szkoły 
§ 5.  

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz na podstawie przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w programie wychowawczo-

profilaktycznym prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 

2. Celami i zadaniami Szkoły są:  

1)  zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania; 

2)  zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

3)  realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia 

ogólnego; 

4)  realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów; 

5)  umożliwianie  zdobywania  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia; 

6)  kształtowanie  środowiska  wychowawczego  sprzyjającego  szeroko  pojętemu  

rozwojowi ucznia w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny; 

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: wspomaganie i 

ukierunkowanie    indywidualnego    wszechstronnego    rozwoju    ucznia                                    

z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, a w 

przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i 

rodzaju niepełnosprawności; 
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8)  umożliwianie   podtrzymywania   poczucia   tożsamości   narodowej,   językowej,   

etnicznej i religijnej; 

9)  zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej; 

10) wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

11) kształtowanie kompetencji kluczowych. 

3. Szkoła może mieć swoją wizję i misję. 

 

§6. 

 1. Szkoła realizuje powyższe cele i zadania poprzez: 

1) proces nauczania, w tym działalność innowacyjną, udział w konkursach 

przedmiotowych oraz uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym; 

2) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, programów 

autorskich nauczycieli; 

3) systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów; 

4) poszanowanie indywidualności uczniów i ich praw; 

5) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów; 

6) wspieranie uczniów mających trudności w nauce; 

7) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu; 

8) upowszechnianie tolerancji światopoglądowej i wolności sumienia; 

9) rozwijanie   wrażliwości   moralnej,   poczucia   sprawiedliwości,   szacunku   dla   

drugiego człowieka; 

10) budzenie  szacunku  do  pracy  m.   in.  poprzez  zorganizowaną  pracę  na  

rzecz  Szkoły i środowiska; 

11) budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem; 

12) rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów oraz aktywności twórczej; 

13) wdrażanie samodyscypliny i punktualności; 

14) kształtowanie poczucia odpowiedzialności; 

15) rozwijanie samorządności; 

16) naukę praworządności i demokracji; 

17) rozwijanie miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości uniwersalne; 

18) naukę szacunku dla wspólnego i cudzego mienia; 

19) rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności 

ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców 

(prawnych opiekunów) oraz nauczycieli; 

20) współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu zapobiegania zachowaniom 

niepożądanym;   

21) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w Szkole 

oraz w trakcie wycieczek i innych imprez organizowanych przez Szkołę; 

22) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów);   

23) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

24) prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb i możliwości 

rozwojowych dzieci; 

25) organizowanie zajęć nauki religii, etyki; 

26) organizowanie pomocy specjalistycznej dla uczęszczających do Szkoły dzieci 

niepełnosprawnych; 

27) organizację wolontariatu. 

 

 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb środowiska, uchwali Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, który zawiera również sposób organizacji                       

i realizacji zadań w zakresie wolontariatu. 
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3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb m.in. poprzez 

organizowanie zajęć świetlicowych z uwzględnieniem warunków wszechstronnego 

rozwoju ucznia, a także poprzez pomoc pedagoga, specjalistów i pomoc medyczną. 

4. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych m.in. przez organizowanie indywidualnego 

programu lub toku nauczania, zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwianie uczniom 

udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. 

5. Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, a także uczniów mających trudności                

z nauką, posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej m.in. 

poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, indywidualnego nauczania, rewalidacyjnych i innych terapeutycznych 

oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów. 

6. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej ustala corocznie Dyrektor z uwzględnieniem potrzeb, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych Szkoły. 

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

zasady współdziałania Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

określają odrębne przepisy. 
 

 

 

Rozdział 3. 

Organy Szkoły 
§7. 

 1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

2. Regulaminy organów Szkoły nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

 

§8. 

 1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i 

organem prowadzącym. 

2. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje jej bieżącą działalnością; 

2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

3) reprezentuje Szkołę na zewnątrz; 

4) jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  Szkole  pracowników  i  

wykonuje czynności z zakresu prawa pracy. 

3.  Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie: 

1) pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Głogowa; 

2) obowiązujących przepisów prawa. 

4. Dyrektor wykonuje zadania we współpracy z wicedyrektorem, którego powołuje                  

i odwołuje  po zaopiniowaniu przez organ prowadzący i Radę Pedagogiczną zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

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

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

bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych 

poza jego siedzibą; 

2) opracowywanie  na  każdy  rok  szkolny  planu  nadzoru  pedagogicznego zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 



 
5 

3) przedstawianie  przed  zakończeniem  roku  szkolnego  informacji o realizacji planu 

nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) opracowywanie rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

5) przygotowywanie projektu arkusza organizacyjnego; 

6) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny pracy; 

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

8) przygotowywanie  i  prowadzenie  zebrań  Rady  Pedagogicznej,  realizacja  jej  

uchwał  oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami 

prawnymi; 

9) ustalanie przydziałów zadań pracownikom; 

10) zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły; 

11) współpraca   z   rodzicami   (prawnymi   opiekunami)   oraz   instytucjami   

nadzorującymi i kontrolującymi pracę Szkoły; 

12) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły;  

13) wydawanie decyzji kierowniczych i administracyjnych zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

14) organizowanie pracowni szkolnych; 

15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

 

§ 9. 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły. 

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

wychowania i opieki. 

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

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.  
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej. 

7. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa i przepisy szczegółowe 

wydane na jej podstawie, a w szczególności:  

1) uchwala statut oraz jego nowelizację,  

2) uchwala program wychowawczo- profilaktyczny szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,  

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,  

4) zatwierdza plany pracy szkoły,  

5) ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolny zestaw 

programów nauczania, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, oraz szkolny zestaw 

podręczników biorąc pod uwagę przystosowanie dydaktyczne i językowe 

podręczników do możliwości uczniów a także wysoką jakość wykonania 

umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat; ustalony przez radę pedagogiczną 

szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla 

danych zajęć edukacyjnych.; szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw 

podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne; w uzasadnionych przypadkach rada 

pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w 

szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników z 

zastrzeżeniem, że zmiana taka nie może być wprowadzona w trakcie rozpoczętego roku 

szkolnego;  

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,  

7) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy,  

8) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia klasy, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,  

9) oddelegowuje swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły,  
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10) podejmuje uchwałę o przyjęciu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,  

11) zatwierdza szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,  

12) zatwierdza wniosku zespołu wychowawczego dotyczącego karnego przeniesienia 

ucznia do równoległej klasy. 
 

§ 10.  Rada Rodziców 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły.  

 

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

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te przeprowadza się 

na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, a jednego ucznia reprezentuje w nich 

jeden rodzic.  

 

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala między 

innymi: szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, kadencję, tryb, powoływanie i 

odwoływanie Rady Rodziców, organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, tryb 

podejmowania uchwał, zasady wydatkowania funduszy. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. 

Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.  

 

4. Rada Rodziców:  

1) może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły,  

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów, program ten ustala 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia odpowiedniego programu przez 

Radę Pedagogiczną opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania,  

3) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,  

4) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,  

5) działa na rzecz stałej poprawy bazy,  

6) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,  

7) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,  

8) deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 11. 

 Samorząd Uczniowski  

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania 

Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym. Władzami samorządu są:  

1) na szczeblu klas – rada samorządu klasowego,  

2) na szczeblu szkoły – rada uczniowska.  

 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego w szczególności :  

1) reprezentuje interesy uczniów,  

2) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,  
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3) przedstawia Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie, w zakresie praw 

uczniów, takich jak:  

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

stawianymi wymaganiami,  

b) prawo do organizacji życia szkolnego,  

c) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły,  

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,  

f) opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia 

społeczności uczniowskiej,  

g) może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły oraz realizowania 

praw ucznia. 

 

§ 12.  

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia 

każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez: 

1)  wymianę informacji; 

2)  opiniowanie; 

3)  wnioskowanie; 

4)  podejmowanie uchwał; 

5)  podejmowanie wspólnych działań. 

3. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez: 

1)  spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora z przedstawicielami organów; 

2)  zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów; 

3)  umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym w ustalonym 

miejscu dostępnym dla zainteresowanych;   

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

rozwoju oraz podnoszenie poziomu pracy Szkoły. 

5. Organy Szkoły współpracują ze sobą promując działalność Szkoły. 

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

zwołanym przez Dyrektora. W celu rozwiązywania zaistniałych konfliktów Dyrektor 

może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron. 

 

§ 13.  

1. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

Szkoła realizuje tą współpracę dla dobra dziecka i wzmacnia rodzinę w jej funkcjach.  

 

2. Nauczyciele i wychowawcy, wspierając rodziców w procesie wychowania dziecka, stosują  

następujące zasady współpracy:  

1) informują rzetelnie i w miarę potrzeb o sukcesach i niepowodzeniach uczniów  

2) sprawiają, by rodzice włączyli się do pomocy szkole, szanują ich pomysły, inicjatywy, 

wolę,  

3) wyposażają rodziców w umiejętności pomocy własnym dzieciom,  

4) uwzględniają wszystkie prawa rodziców,  

5) formułują i wyjaśniają obowiązki rodziców,  

6) udzielają profesjonalnych rad i wskazówek, określają tryb postępowania, wypracowują 

system poradnictwa w szkole,  
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7) zapoznają rodziców z wewnętrznym prawem szkolnym, określają formę i tryb wyrażania 

opinii,  

8) informują o wynikach lokalnych badań opinii społecznej w zakresie wychowania i 

profilaktyki wspierającej działania szkoły,  

9) tworzą okazję do swobodnego wyrażania opinii rodziców i wykorzystują je dla dobra 

wszystkich.  

 

3. Formami współpracy są:  

1) zebrania z dyrektorem, wychowawcami klasowymi,  

2) konsultacje z nauczycielami uczącymi uczniów,  

3) indywidualne spotkania z wychowawcą,  

4) indywidualne spotkania z pedagogami,  

5) zbieranie propozycji rozwiązań problemów szkoły i opinii na temat realizowanych przez 

szkołę zadań wychowawczych,  

6) udział rodziców w organizacji imprez szkolnych,  

7) pedagogizacja rodziców we współpracy z pedagogiem, psychologiem, pracownikami 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Policją, placówkami ochrony zdrowia, kuratorami 

sądowymi itp.  

 

4. Harmonogram zebrań z rodzicami oraz konsultacji z nauczycielami Dyrektor ustala na 

pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.  

 

5. Szkoła organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.  

 

 

Rozdział 4.  

Organizacja pracy Szkoły 
§ 14.  

1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych oraz przerw 

świątecznych, ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.    

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

3. Zajęcia dydaktyczne mogą odbywać się na zmiany. 

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

określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora. 

 

§ 15.  

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat. 

3. Cykl kształcenia uczniów klas dotychczasowego Gimnazjum nr 4  w Głogowie trwa do 

czasu wygaszenia gimnazjum. 

4. Podział na grupy, liczebność oddziałów, grup regulują odrębne przepisy. 

5. Za zgodą organu prowadzącego liczebność oddziałów, grup może być mniejsza. 

                

 § 16. 

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Wychowawca współdziała z rodzicami, innymi nauczycielami, pedagogiem                       

i specjalistami zatrudnionymi w szkole, a także z instytucjami ją wspierającymi.  

3. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

 

§17. 
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1. Organizację stałych, obowiązkowych  oraz nadobowiązkowych   zajęć   dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie 

zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

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

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 

5. Zajęcia mogą być również prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach 

międzyoddziałowych, międzyklasowych, międzyszkolnych, innych dopuszczonych ustawą 

i przepisami szczegółowymi. 

6. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której Uczeń 

zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących 

dane zajęcia. 
 

 

§18. 

 Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego 

porozumienia.  

 

§ 19. 

1.Szkoła zapewnia uczniom opiekę i bezpieczeństwo pod względem fizycznym  

 i psychicznym w czasie organizowanych przez Szkołę zajęć na terenie oraz poza terenem Szkoły. 

2. W  trakcie  zajęć  obowiązkowych,  nadobowiązkowych,  pozalekcyjnych, 

specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych  oraz imprez  szkolnych za  bezpieczeństwo  

uczniów  odpowiada  nauczyciel  prowadzący  zajęcia.  

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

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - 

kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z regulaminem według 

ustalanego przez Dyrektora harmonogramu. 

5. Nauczyciele uczący w klasach I-III zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego 

oddziału podczas ich planowego pobytu w Szkole. 

6. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel wyznaczony w zastępstwie. 

7. W Szkole nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie 

bez zgody rodziców (prawnych opiekunów), poza udzielaniem pomocy w nagłych 

wypadkach.  

8. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu  opiekę,  w  szczególności  sprowadza  fachową  pomoc  medyczną  i  

w  miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

9. W przypadku złego samopoczucia ucznia jest powiadamiany jego rodzic (prawny 

opiekun). Uczeń pozostaje pod opieką pracowników Szkoły do czasu przybycia po niego 

rodzica (prawnego opiekuna). 

10. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać samowolnie terenu Szkoły. 

 

§20. 

1. Szkoła organizuje formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie. 
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2. Zakres i formy opieki wynikają z potrzeb uczniów. 

 

3. Pomoc organizowana jest za zgodą rodziców. 

 

4. Szkoła w celu dbałości o wszechstronny rozwój uczniów współdziała z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży na zasadach współpracy. 

 

5. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

 

6. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na : 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                                   

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym 

dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym;  

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

7) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

kierunku; 

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom; 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

 

7. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów, wynikających z : 

1) wybitnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się ; 

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) zaburzeń psychicznych; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych; 

13) odmienności kulturowej. 

 

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 
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1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem, 

2) pedagog, 

3) psycholog szkolny, 

4) logopeda, 

5) terapeuta pedagogiczny 

6) specjalista 

 

9. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania 

pedagogiczne, których celem jest: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem; 

3) realizacja zaleceń i ustaleń zapisanych w opinii ucznia 

4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy;  

5) dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;  

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb; 

7) rozpoznawanie sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

8) indywidualizacja pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

 

10. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

11. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest w formach indywidualnych i 

zorganizowanych.  

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia  

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne , terapia  

4) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym  

12. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i psychologa 

szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w  przypadku  potrzeby 

indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem; 

3) warsztaty dla uczniów szkoły. 

 

13. Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej  uczniom. 

 

14. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w 

przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest 

zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej 

pracy z uczniem. 

4) uczniom  zdolnym. 
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15. Szkoła wspiera ucznia zdolnego po przez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i 

uzdolnień, 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny  

i wiary w siebie, 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

twórczego uczniów, 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych, 

5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

 

§ 21. 

1 Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. 

2. W zakresie współpracy z rodzicami w szkole respektowana jest  trójpodmiotowość 

oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny. 

3. Formami kontaktu z rodzicami są zebrania z rodzicami, indywidualne konsultacje, droga 

elektroniczna, kontakty telefoniczne. 

4. Szkoła traktuje rodziców/prawnych opiekunów jako pełnoprawnych partnerów w procesie 

edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania 

rodziców/prawnych opiekunów i włączanie ich w zarządzanie szkołą, poprzez 

angażowanie do prac Rady Rodziców. 

 

§ 22.  

1.  Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej. 

2. W szkole mogą działać stowarzyszenia lub organizacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Szkoła ma prawo umieścić zdjęcia zawierające wizerunek uczniów zarejestrowany podczas 

zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Szkołę oraz prac wykonanych przez 

uczniów podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie 

internetowej szkoły, w gablotach szkolnych, a także w lokalnych mediach oraz 

zamieszczenie następujących danych osobowych uczniów: imię, nazwisko, klasa, w celu 

informacji i promocji szkoły. W przypadku nie wyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna 

prawnego ma on obowiązek pisemnego złożenia oświadczenia o braku wyrażenia zgody. Z 

tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych 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.  

4. Dopuszcza się formę elektroniczną dziennika lekcyjnego spełniającą wymogi:  

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny,  

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych,  

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą,  

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów.  

5. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych umożliwia eksport 

danych do formatu XML oraz sporządzenie dzienników w formie papierowej. w terminie 10 dni 

od dnia zakończenia roku szkolnego (semestru w przypadku szkół policealnych dla młodzieży 

oraz szkół dla dorosłych), oraz zapisanie danych stanowiących dziennik elektroniczny na 

informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio: na dzień zakończenia roku 

szkolnego oraz na dzień zakończenia semestru, w sposób zapewniający możliwość:  

1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez 

zastosowanie podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.),  
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2) weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących,  

3) odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla 

przechowywania dzienników.  

 

§ 23.  

1. Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz 

wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.  

 

2. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi 

organizowane są zajęcia wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne w miarę posiadanych 

możliwości. 

  

3.Na prośbę rodziców mogą być prowadzone zajęcia odpłatne.  

 

§ 24. 

1. Szkoła w miarę potrzeb i możliwości organizuje wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo – 

turystyczne oraz imprezy wyjazdowe takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe i szkoły 

ekologiczne. Imprezy te mają za zadanie w ciekawej formie rozszerzać i uzupełniać realizację 

programu z poszczególnych przedmiotów, poznanie kraju, upowszechnianie wśród młodzieży 

zasad ochrony środowiska naturalnego, podnoszenie sprawności fizycznej oraz wspomaganie 

rodziny i szkoły w procesie wychowawczym a także integrację zespołu klasowego i szkolnego.  

 

2. Zasady organizacji tych imprez określają odrębne przepisy.  

 

§ 25. 

1. Do klasy programowo wyższej w Szkole przyjmuje się ucznia na podstawie :  

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego 

przez szkołę, z której uczeń odszedł ,  

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych , przeprowadzanych na zasadach 

określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia w 

przypadku :  

a) ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z 

ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,  

b) świadectwa ( zaświadczenia ) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na 

podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.  

 

§ 26.  

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

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

zadań dydaktycznych  i  wychowawczych  Szkoły,  doskonaleniu  warsztatu  pracy  

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych 

opiekunów). 

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

Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający 

dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

1) Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki. 

2) Szczegółowe zadania biblioteki ujęte są w rocznym Planie Pracy Biblioteki. 

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

4. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) opracowywanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni; 

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

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną; 

4) prowadzenie katalogu rzeczowego, alfabetycznego i tytułowego; 

5) prowadzenie ewidencji użytkowników; 

6) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności 

biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach; 

7) rozbudzanie   i   rozwijanie   indywidualnych   zainteresowań   uczniów   oraz   

wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

8) organizowanie konkursów czytelniczych; 

9) podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 

klas; 

11) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej; 

12) zakup książek zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi; 

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

14) współpraca z innymi bibliotekami; 

15) opracowanie planu pracy biblioteki i sprawozdania z jego realizacji; 

16) wypożyczanie podręczników i materiałów dydaktycznych; 

17) dystrybucja materiałów ćwiczeniowych. 

 

§ 27.  

1.   Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole, organizuje się świetlicę szkolną. 

2. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności 

szkoły.  

3. Główne cele i zadania pracy świetlicy to:  

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

2) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, 

zamiłowań i uzdolnień muzycznych, plastycznych itp.  

3) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieniczno – 

estetycznych,  

4) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.  

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

5. Liczbę uczniów w grupie określają odrębne przepisy Ministra Edukacji Narodowej.  

6. Świetlica posiada własne pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań, może 

również korzystać z innych pomieszczeń szkolnych, z ich sprzętu oraz obiektów 

sportowych i rekreacyjnych. 

7. Godziny rozpoczynania i kończenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy 

ustala corocznie Dyrektor Szkoły w konsultacji z kierownikiem świetlicy. Godziny pracy 

świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska. 

8. W świetlicy zatrudnia się kierownika świetlicy i wychowawców świetlicy. 

9. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określone są w regulaminie pracy 

świetlicy.  

10. Świetlica szkolna prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.  

11. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej ustala corocznie Dyrektor Szkoły w konsultacji z 

kierownikiem świetlicy.. 

 

 

§28. 

1.  Szkoła  zapewnia  uczniom  możliwość  spożycia  obiadów w stołówce szkolnej. 

2. Stołówka działa zgodnie z regulaminem stołówki i na podstawie odrębnych przepisów. 
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§29.   

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada :  

1) sale lekcyjne,  

2) bibliotekę,  

3) świetlicę,  

4) gabinet pielęgniarski,  

5) salę gimnastyczną,  

6) salę gimnastyki korekcyjnej ,  

7) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze ,  

8) szatnię,  

9) gabinet pedagoga szkolnego,  

10) archiwum.  
 

 

 

 

Rozdział 5. 

Nauczyciele i inni pracownicy 
 

§30.  

1.  Zasady zatrudniania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy. 

2. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ 

prowadzący arkusz organizacyjny. 

3. W szkole tworzy się stanowiska administracji i obsługi. 

1) główny księgowy, 

2) kierownik gospodarczy, 

3) sekretarz szkoły, 

4) referent, specjalista d /s księgowości, 

5) intendent, starszy intendent, 

6) robotnik gospodarczy, 

7) konserwator, starszy konserwator, 

8) woźny, starszy woźny, 

9) szatniarz, 

10) szef kuchni 

11) kucharz,  

12) pomoc kuchenna . 

 

4. Szczegółowe zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników 

niepedagogicznych Szkoły określa Dyrektor. 

5. Wicedyrektor  Szkoły działa  w  ramach  przydzielonego  przez  Dyrektora  Szkoły  

zakresu obowiązków. 

6.  Nauczyciele, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzystają 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.  

 

7. Do ogólnego zakresu zadań nauczycieli należy:  

1) planowanie  i  prowadzenie  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  zgodnie  z  

obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

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

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

5) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów; 

6) przygotowywanie szczegółowych kryteriów oceniania nauczanego przedmiotu; 
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7) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jej 

terenem w czasie wyjść na terenie miasta, wycieczek i innych form organizowanych 

przez szkołę; 

8) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, 

zdrowotną, instytucjami wspierającymi szkołę; 

9) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia zawodowego; 

10) troska o estetykę pomieszczeń; 

11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń uczniów; 

12) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania uczniów z 

uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań 

wynikających w szczególności z zrealizowanego programu nauczania i uzyskiwania 

informacji dotyczących danego ucznia, jego zachowania i rozwoju; 

13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

14) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących; 

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

16) inicjowanie   i   organizowanie   imprez   o   charakterze   dydaktycznym,   

wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym; 

17) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w Szkole oraz 

przepisów BHP i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego 

stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy; 

18)  realizacja wszystkich zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej 

działalności Szkoły. 

 
8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  

1) Nauczyciel wychowawca otacza indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów i 

utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci; 

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci. 

c) włączenia ich w działalność Szkoły. 

 

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3) Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej, a w 

szczególności:  

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,  

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

klasowym oraz pomiędzy innymi członkami społeczności uczniowskiej,  

d) opieka nad zdrowiem uczniów i zapewnienie im bezpieczeństwa, organizowanie 

pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

4) Wychowawca, w celu realizacji zadań: 

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,  

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:  

I. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

II. ustala treści i formy zajęć tematycznych do realizacji zajęć na godzinach do 

dyspozycji nauczyciela wychowawcy,  
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c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i 

koordynując ich działania wychowawcze wobec zespołu uczniowskiego, a także 

wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,  

d) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie społeczeństwie,  

e) inspiruje i wspomaga działania zespołu uczniów, 

f) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej,  

g) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

I. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych,  

II. wypracowania wspólnych kierunków, form i metod oddziaływań 

wychowawczych w stosunku do uczniów,  

III. włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,  

h) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla uczniów i 

doradztwa dla ich rodziców.  

i) W przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia nieobecności ucznia w terminie, 

wychowawca klasy jest zobowiązany do wyjaśnienia z rodzicami przyczyn 

nieobecności i braku usprawiedliwieniu.  

 

5. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i 

metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i innych kompetentnych 

instytucji. 

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

strony Dyrektora. 

 

§ 31. 

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

szczególności   ustalenie   zestawu   programów   nauczania   dla   danego   oddziału   oraz   

jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 

tworzą zespoły przedmiotowe. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez 

Dyrektora, na wniosek zespołu. 

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

sporządzonym na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy Szkoły. 

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

1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

2) stymulowanie rozwoju uczniów; 

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) wybór podręczników , materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych. 

6. Dyrektor może powołać zespoły wychowawcze, problemowo-zadaniowe  oraz inne 

wg potrzeb. 

7. Zadania zespołów wychowawczych:  

1) opracowanie Programu wychowawczego szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania, Kodeksu życia wewnątrzszkolnego,  

2) stały monitoring oraz ewaluacja wdrażanych programów i regulaminów,  

3) tworzenie narzędzi diagnozy i ewaluacji oddziaływań wychowawczych szkoły,  

4) permanentna obserwacja zachowań uczniów; analiza i diagnoza zjawisk pozytywnych i 

negatywnych,  

5) doskonalenie form i metod komunikacji wewnątrzszkolnej oraz współpracy ze 

środowiskiem rodzinnym i lokalnym ucznia,  
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6) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych i opiekuńczych,  

7) współpraca z zewnętrznymi instytucjami wychowawczymi.  

8. Pomoc psychologiczno–pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły a osobą 

koordynującą jest pedagog szkolny.  

9. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy.  

10. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:  

1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn 

niepowodzeń szkolnych;  

2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie 

uzdolnionym odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;  

3) udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki;  

4) koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej;  

5) organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej;  

6) udzielenia rodzicom pomocy, porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich problemów 

wychowawczych w stosunku do własnych dzieci; 

 7) koordynacji działań wychowawczych i profilaktycznych  

8) wspierania wychowawców w organizowaniu działań opiekuńczo–wychowawczych 

wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki;  

9) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

11. W celu realizacji swoich zadań pedagog szkolny może korzystać z dokumentów pozostających 

w dyspozycji Szkoły 

12. Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o 

Prawach Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka.  

13. Zadania, o których mowa w ust. 3 pedagog szkolny realizuje we współdziałaniu z 

nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami Szkoły, szkołami i placówkami, 

poradniami pedagogiczno -psychologicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, 

podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

14. Pedagog szkolny posiadający przygotowanie specjalistyczne może prowadzić zajęcia 

specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.  

15. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa Dyrektor Szkoły. 

16. Za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły. 

 

 

Rozdział 6. 

Rodzice i uczniowie szkoły 
§ 32. 

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

wychowania, opieki i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na 

dziecko oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Współpraca  Szkoły  z  rodzicami odbywa  się  poprzez  indywidualne konsultacje, 

zebrania klasowe, zebrania ogólne oraz zebrania Rady Rodziców. 

3. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

organizowane są w Szkole na podstawie harmonogramu opracowanego na początku 

danego roku szkolnego, a także na wniosek rodziców lub nauczycieli. 

4. Rodzice mają prawo do:  

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

2) uzyskiwania  porad  i  wskazówek  od  nauczycieli,  pedagoga  w  rozpoznawaniu  

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

3) składania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy Szkoły; 
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4) wyrażania i przekazywania   opinii   na  temat   pracy   Szkoły   organowi   

prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo 

– Radę Rodziców; 

5) inne wynikające z przepisów szczególnych. 

§ 33.  

1. Uczeń ma prawo w szczególności do: 

1) uczestnictwa   we   wszystkich   zajęciach   lekcyjnych   i   zajęciach   

pozalekcyjnych; 

2) do indywidualnego toku i programu nauczania według odrębnych przepisów; 

3) zapoznania  się  z programem nauczania,  jego  treścią,  celami  i  stawianymi  

wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania; 

4) jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny; 

5) właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac 

domowych zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej; 

6) wyrażania  opinii i  wątpliwości  dotyczących  treści nauczania  oraz uzyskiwania  

wyjaśnień i odpowiedzi; 

7) uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego; 

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

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;  

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

10) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

11) reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach; 

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

innych osób; 

13) swobodnego rozwoju swojej osobowości; 

14) ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego; 

15) pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

16) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

17) pomocy socjalnej; 

18) poszanowania przekonań religijnych; 

19) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej. 

20) Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach 

nauczania ustalonych dla tych szkół.  

 

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

opiekunowie) mogą złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora, Wicedyrektora, wychowawcy, 

pedagoga szkolnego, a  w razie  potrzeby do  organu  prowadzącego  lub sprawującego  

nadzór  pedagogiczny, przy zachowaniu drogi służbowej.  

3. Skarga powinna zostać wniesiona w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zdarzenia. 

Uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie bezpośrednio do 

pedagoga lub psychologa szkolnego, jako osób zaufania publicznego, na zasadzie 

powiadomienia i w celu uzyskania wsparcia.  

4. W przypadku spraw spornych w pierwszej kolejności powinni dążyć się do ich załatwienia w 

drodze porozumienia bezpośrednio przez osoby zainteresowane lub za pośrednictwem 

mediatorów. Mediacje mogą prowadzić: wychowawca klasy, samorząd uczniowski, pedagog 

i psycholog.  

5. Skargi powinny zostać rozpatrzone wg kompetencji w terminie:  

1) przez nauczyciela w ciągu 3 dni,  

2) przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni,  

3) przez organ prowadzący Szkołę – na zasadzie odrębnych przepisów.  
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6. W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic uznają, że skarga została rozpatrzona niezgodnie z 

prawem szkolnym, mają prawo do wniesienia w ciągu 3 dni zażalenia podając, jakie przepisy 

zostały naruszone:  

1) na rozstrzygnięcie ustanowione przez nauczyciela do dyrektora szkoły,  

2) na rozstrzygniecie ustanowione przez dyrektora do organu prowadzącego szkołę. 

Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.  

7.W przypadku pisemnego zgłoszenia rodzice powinni uzyskać pisemną odpowiedź 

uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko Szkoły. 

 

§ 34 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, 

 a zwłaszcza: 

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

2) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę; 

3) rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności; 

4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć; 

5) Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy pisemne usprawiedliwienie 

nieobecności na zajęciach szkolnych wystawione przez lekarza lub rodzica na 

najbliższej godzinie z wychowawcą.  

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

7) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego; 

8) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego; 

9) właściwe  zachowanie  oraz  okazywanie  szacunku  kolegom,  nauczycielom,  

pracownikom Szkoły poprzez społecznie akceptowane formy; 

10) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek; 

11) przestrzeganie  obowiązujących  zaleceń  i  zarządzeń  Dyrektora,  Rady  

Pedagogicznej  oraz ustaleń Samorządu Uczniowskiego; 

12) Uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd i uczęszczać do szkoły w stroju, zgodnie 

ze wzorem i na zasadach określonych przez dyrektora w trybie zarządzenia.  

13) Uczniowi nie wolno korzystać na zajęciach z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, urządzenia te muszą być wyłączone.  

14) Uczniowi nie wolno rejestrować obrazu i dźwięku na terenie szkoły, może się to 

odbywać jedynie za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły.  

 

§ 35. 

 1. Uczeń może być ukarany. Karę wymierza się uczniowi za:  

1) lekceważenie obowiązku szkolnego,  

2) zachowanie łamiące zasady współżycia szkolnego i społecznego,  

3) zachowanie wywierające szkodliwy wpływ na innych uczniów,  

4) łamanie porządku prawnego.  

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

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

uczniów. 

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

zastosowanej    wobec   ucznia   karze.    Obowiązek   ten   spełnia    wychowawca 

zainteresowanego ucznia. 

5. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do Dyrektora. 

6. Rozstrzygniecie Dyrektora w sprawie jest ostateczne. 

7. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu ustala się następujące kary dla ucznia: 

1)  upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela; 

2)  upomnienie Dyrektora;  

3) nagana wychowawcy z wpisem do dziennika,  
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4) nagana ( pisemna ) Dyrektora stanowiąca załącznik do arkusza ocen; o terminie 

zatarcia wpisu decyduje Dyrektor,  

5)  pozbawienie pełnionych w klasie funkcji; 

6)  obniżenie oceny z zachowania; 

7)  przeniesienie do równoległej klasy w Szkole; 

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

9)  zakaz  udziału  w  imprezach  i  wycieczkach  szkolnych,  z  wyjątkiem  imprez  i  

wycieczek programowych; 

10)  zakaz posiadania przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń 

elektronicznych na terenie Szkoły w przypadku złamania zakazu korzystania z nich 

podczas trwania lekcji 

8. Za zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uczeń może być także ukarany 

przeniesieniem do  innej  szkoły  za  szczególnie  rażące  naruszenie obowiązków 

szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Zastosowanie  kary przeniesienia do inne szkoły następuje w przypadkach, gdy: 

1) uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa; 

2) uczeń   w   stanie   nietrzeźwym   lub   pod   wpływem   środków   odurzających   

uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę; 

3) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów oraz 

uniemożliwia realizowanie celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych szkoły. 

 

§ 36. 

 1. Ucznia można nagrodzić za: 

1) rzetelną naukę; 

2) pracę na rzecz Szkoły; 

3) wybitne osiągnięcia w nauce; 

4) wzorowe zachowanie i postawę; 

5) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, olimpiadach, 

zawodach sportowych. 

2. Ustala się następujące nagrody dla uczniów: 

1) pochwała od wychowawcy w obecności całej klasy; 

2) pochwała od Dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej; 

3) list pochwalny od wychowawcy lub Dyrektora; 

4) dyplom; 

5) nagroda rzeczowa; 

6) świadectwo z wyróżnieniem. 

3. Nagrody przyznaje Dyrektor, na wniosek wychowawcy klasy lub świetlicy, nauczyciela, 

pedagoga, bibliotekarza, opiekuna organizacji szkolnej, opiekuna koła przedmiotowego, 

koła zainteresowań, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców. 

4. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie 

lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§37. 

1.   W  Szkole może zostać określony strój jednolity. 

2. Ustalenie stroju odbywa się na zasadach zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 38. 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń objęty obowiązkiem szkolnym, na wniosek Dyrektora, 

może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. Dyrektor składa wniosek o 

przeniesienie ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.  
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2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o 

przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego 

może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. Złożenie takiego wniosku wymaga uchwały 

rady pedagogicznej upoważniającej dyrektora do podjęcia opisanych działań.  

 

3. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:  

1) uczeń notorycznie łamie przepisy prawa szkolnego, otrzymał kary przewidziane w 

odpowiednich regulacjach, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych 

efektów;  

2) uczeń popełnia czyny karne.  

 

4. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia pełnoletniego z listy uczniów w przypadku:  

1) wniosku ucznia o skreślenie z listy uczniów,  

2) gdy uczeń, mimo podjętych środków wychowawczych, notorycznie uchyla się od 

obowiązku nauki.  

 

5. Skreślenie następuje, w drodze decyzji, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 

zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.  

6. Dyrektor Szkoły może kierować ucznia do szkoły dla dorosłych, zgodnie z przepisami w 

sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych 

można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat.  

7. Dyrektor szkoły może kierować ucznia do szkoły dla dorosłych w przypadku:  

1) wniosku ucznia o skreślenie z listy uczniów,  

2) gdy uczeń, mimo podjętych środków wychowawczych, notorycznie uchyla się od 

obowiązku nauki. 

 

Rozdział 7. 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 
§ 39. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców; 

2)  ocenianie bieżące; 

3)  klasyfikowanie śródroczne i roczne; 

4)  przeprowadzanie     egzaminów     poprawkowych,     klasyfikacyjnych     oraz     

sprawdzianu umiejętności i wiadomości. 

 

 

§ 40. 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY  

OCENIANIA 

 

INTEGRALNA CZĘŚĆ STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 

 
Podstawa prawna:  

 
 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 z 

póżniejszymi zmianami) 

 

 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. 

2017 poz. 60 z póżniejszymi zmianami) 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. poz. 843). 

  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1534). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512). 

 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z  podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę 

podstawę oraz  formułowaniu oceny. 
 

 

ZAKRES: 
 

7.1.    CELE OCENIANIA 

7.2.    ZASADY OCENIANIA 

7.3.   KLASYFIKACJA I PROMOCJA DO KLASY PROGRAMOWO 

WYŻSZEJ 

7.4.  OCENIANIE BIEŻĄCE KLASY 1-3  ( ŚRÓDSEMESTRALNE ) 

7.5.  OCENIANIE BIEŻĄCE  KLASY 4-8  ( ŚRÓDSEMESTRALNE ) 

7.6.   OCENIANIE ZACHOWANIA 

7.7.    EGZAMINY ZEWNĘTRZNE 

7.8    POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
 

 

 

7.1. CELE OCENIANIA: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

3. motywowanie ucznia do dalszej pracy w nauce i zachowaniu, 

4. dostarczanie  rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

5. 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  

6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

. 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-10-czerwca-2015-r.-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2015-r.-poz.-843-11255.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-10-czerwca-2015-r.-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2015-r.-poz.-843-11255.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-10-czerwca-2015-r.-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2015-r.-poz.-843-11255.html


 
24 

7.2. ZASADY OCENIANIA:   

1. Ocenianie  jest rzetelne i sprawiedliwe, 

2. sprawdzanie wiedzy i umiejętności jest  celowe, 

3. ocenianie  jest systematyczne, 

4. ocenianie jest jawne, na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

uzasadnia ustnie ustaloną ocenę, oraz udostępnia sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz 

inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia, 

5. ocenianiu podlegają umiejętności (różne w zależności  od przedmiotu) i wiadomości ucznia 

(nie ocenia się tego, czego uczeń nie potrafi, nie umie), 

6. ocenianie nie może spełniać funkcji represyjnej, 

7. ocenianie powinno uwzględniać problemy osobiste ucznia,  

8. ocenianie powinno uwzględniać wkład pracy ucznia. 

 

 

7.3. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ  

 
 

7.3.1    SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O 

PRZEDMIOTOWYCH ZASADACH OCENIANIA  
1. Nauczyciele na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolnym zapoznają rodziców z 

przedmiotowymi zasadami oceniania (PZO). Informacja ma postać ustną i dotyczy: 

 wymagań edukacyjnych w kl. – III   

 możliwości poprawiania sprawdzianów pisemnych, 

 konieczności zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był, 

Rodzice podpisują listę z informacją, iż zapoznali się z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania 

Wychowawca odnotowuje informację o zapoznaniu rodziców z zasadami oceniania  

w dzienniku lekcyjnym, a listę z podpisami rodziców przechowuje w teczce wychowawcy.  

2. W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które stanowi 

punkt odniesienia do postępów jego rozwoju. 

3. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne w kl. I – III 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności na 

wysokim poziomie przewidziane w programie nauczania oraz wykraczające poza program 

nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z 

różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania 

niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki 

przyczynowo – skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych. 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 

programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach. 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości 

określonych programem nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczającym 

wymagania zawarte w podstawie programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje 

(wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli opanował w podstawowym zakresie 

wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania. Może mieć braki w 

opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania 
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teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela 

wykonuje niektóre zadania. 

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i 

umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań 

zawartych w podstawie programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega 

limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań, 

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i 

umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie 

rozwiązać (wykonać) zadania nawet o niewielkim - elementarnym stopniu trudności. 

Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace. 

 

 

7.3.2   KRYTERIA OCENIANIA W KL. I – III 
Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie szkolne dla wszystkich zajęć edukacyjnych w kl. 

I - III określonych szkolnym planem nauczania określają przedmiotowe zasady oceniania, na 

podstawie realizowanego programu nauczania zgodnego z podstawą programową. 

 

 

7.3.3    FORMY OCENIANIA 
1. System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, śródroczną i roczną 

Ocena bieżąca – wskazuje mocne i słabe strony ucznia i sposoby poprawy. Wyrażona jest słownie 

lub pisemnie z komentarzem lub bez niego. Ocenie bieżącej podlegają wszystkie działania ucznia 

m.in.: praca na lekcji, prace domowe, sprawdziany umiejętności, przygotowanie do lekcji. 

a) Oceny bieżące ustala się w stopniach wg. następującej skali: 

 ocena celująca – 6, cel, 

 ocena bardzo dobry - 5, bdb, 

 ocena dobry- 4, db, 

 ocena dostateczny – 3, dst, 

 ocena dopuszczający – 2, dop, 

 ocena niedostateczny – 1, nast., 

                Oceny bieżące mogą być uzupełniane znakami „+” i „-”. 

 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna – polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia oraz komputerowym sporządzeniu oceny opisowej. 

Ocena klasyfikacyjna roczna – polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i komputerowym sporządzeniu 

rocznej oceny opisowej. Uwzględnia ona poziom opanowania przez ucznia wiadomości i 

umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

dla I etapu edukacyjnego. 

Ocena roczna opisowa zapisana jest na świadectwie szkolnym, dzienniku lekcyjnym oraz 

arkuszu ocen.  

Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę I i II semestr roku szkolnego. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne obejmują: 

 edukację polonistyczną, 

 edukację matematyczną, 

 edukację przyrodniczą, 

 edukację społeczną, 

 edukację plastyczną, 

 edukację techniczną, 

 edukację muzyczną, 

 edukację językową, język obcy nowożytny, 
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 edukacja informatyczna, 

 wychowanie fizyczne, 

 religię, gdzie nauczyciel katecheta wystawia ocenę zgodną z obowiązującą skalą ocen,  

Przy ustaleniu oceny z edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego i 

edukacji zdrowotnej, oraz zajęć technicznych nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć. 

 

 

7.3.4   FORMY I METODY SPRAWDZANIA WIEDZY I  WYSTAWIANIA 

OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ 
1. Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry. 

2. W edukacji wczesnoszkolnej ocena klasyfikacyjna roczna i śródroczna jest oceną opisową, 

której podlegają: 

b) Wypowiedzi ustne – dialogi, opowiadania, opisy, sprawozdania, wyraża nianie myśli w 

formie zdań, omawianie historyjek obrazkowych, układanie i budowa zdań, pytania itp. 

c) Prace pisemne – kartkówki i sprawdziany z zakresu edukacji polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej oraz społecznej, sporządzanie notatek z lekcji, redagowanie 

oraz układanie zdań, opowiadań, opisów, życzeń, listu, pisanie z pamięci i ze słuchu itp., 

d) Prace domowe, 
e) Aktywność na lekcji – sprawdzanie zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń (poprawność i 

staranność pisma, samodzielność, kreatywność), 

f) Działalność artystyczna – wytwory plastyczne i techniczne, śpiew, gra na instrumencie, 

podstawowe elementy muzyki, aktywne słuchanie oraz tworzenie muzyki itp. 

g) Działalność motoryczno-zdrowotna –sprawność ruchowa w grach, zabawach i 

ćwiczeniach, próby gibkości oraz próby siły mięśni, przeskoki, skoki przez skakankę, 

posługiwanie się piłką, dbałość o higienę osobistą i czystość odzieży, prawidłowa postawa 

(np. siedząc w ławce), znaczenie właściwego odżywiania się oraz aktywność fizyczna dla 

zdrowia itp., 

h) Rozwój emocjonalno-społeczny –zachowanie w szkole, umiejętność współdziałania w 

zespole, uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, stosunek do rówieśników oraz osób dorosłych, 

odróżnianie dobra od zła, świadomość przynależności społecznej (do rodziny, wspólnoty 

narodowej) itp. 

Ocenę śródroczną otrzymują rodzice na styczniowych spotkaniach z rodzicami. 

3. Dla umożliwienia bieżącego informowania uczniów i rodziców, podsumowania osiągnięć 

ucznia i klasy oraz doskonalenia pracy nauczyciela, nauczyciele gromadzą informacje bieżące 

dotyczące: 

a) osiągnięć, braków ucznia i klasy w zakresie wymagań programowych 

b) wyników sprawdzania osiągnięć ucznia w klasach I – III. Sprawdziany oddawane są na 

bieżąco do podpisu rodzicom, a następnie zwracanie nauczycielowi, 

c) ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym, 

d) informacji zawartych w zeszytach kontaktu, 

 

Edukacja polonistyczna 
 Wypowiedzi ustne 

Wypowiedzi ustne typu opowiadanie przeczytanych lub wysłuchanych tekstów, swobodne 

wypowiedzi na określony temat, wyrażanie własnych sądów, spostrzeżeń, opinii, traktuje się, 

jako formę aktywności na zajęciach. 

 Czytanie 

Cechy czytania: 
Czytanie poprawne – uczeń prawidłowo odczytuje wyrazy, nie opuszcza liter, sylab, wyrazów, 

nie przestawia, nie zniekształca końcówek wyrazów. 
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Czytanie płynne – uczeń czyta tekst całymi wyrazami lub zdaniami, nie zatrzymuje się zbyt 

długo nad poszczególnymi wyrazami lub ich częściami, nie bierze „oddechu”  

w połowie wyrazu. Czytanie płynne, choć może być powolne, zapewnia równomierność 

czytania. 

Czytanie wyraziste – uczeń poprawnie wymawia głoski. Czytanie wyraziste polega na 

zachowaniu pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych, na zachowaniu właściwej 

intonacji, zastosowaniu odpowiedniego tempa itp. Czytanie to ma wydobyć walory uczuciowe 

tekstu tj. pauzy gramatyczne (umiejętność właściwego zachowania znaków przestankowych 

przy czytaniu) i pauzy psychologiczne (umiejętność oddzielenia pod względem nastroju 

różnych partii czytanego tekstu). 

Czytanie biegłe – polega na indywidualnym, świadomym stosowaniu właściwego tempa, na 

płynnym i poprawnym odczytywaniu wyrazów, na zachowaniu właściwych akcentów 

logicznych w zdaniu, zgodnie ze znakami przestankowymi oraz tych akcentów, które 

podkreślają ważne dla zrozumienia sensu wyrazy. Warunkiem czytania biegłego jest 

jednoczesne rozumienie tekstu. 

  

 Technikę czytania ocenia się za pomocą oceny cyfrowej w skali od 1 do 6 według 

następujących kryteriów: 

celujący (6) – czyta płynnie, poprawnie i biegłe teksty bez przygotowania; 

bardzo dobry (5) – opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, z intonacją; 

dobry (4) – czyta wyuczony tekst płynnie, poprawnie, nie zawsze stosuje intonację lub nie zawsze 

zwraca uwagę na znaki przestankowe; 

dostateczny (3) – czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami popełniając pomyłki, nie zwraca 

uwagi na znaki przestankowe; 

dopuszczający (2)  – czyta wolno, wyrazami, często przekręca wyrazy, nie zwraca uwagi na znaki 

przestankowe; 

niedostateczny (1) – czyta sylabizując, wolno i często niepoprawnie składa wyrazy. 

 

 
 Czytanie ze zrozumieniem 

Do każdego tekstu nauczyciel przygotowuje pytania (zadania), które stanowią wskaźnik do 

określania stopnia umiejętności ucznia w tym zakresie. Umiejętność czytania cichego ze 

zrozumieniem podlega ocenie według sześciostopniowej skali ocen od 1 do 6. 

Odpowiedzi są punktowane i w zależności od ilości punktów, wyrażonych w skali procentowej. 

Uczeń może uzyskać następujące oceny: 

100% - 6 – uczeń doskonale rozumie czytany tekst 

99% - 90% - 5 – uczeń bardzo dobrze rozumie czytany tekst 

89% - 75% - 4 – uczeń nie w pełni rozumie czytany tekst 

74% - 51% - 3 – uczeń ma problemy ze zrozumieniem czytanego tekstu 

50% - 31% - 2 – uczeń nie rozumie czytanego tekstu 

30% i poniżej - 1 – uczeń nie rozumie czytanego tekstu. 

 

 Pisanie 
Przepisywanie 

Przepisywanie przez ucznia teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 

do 6 według następujących kryteriów: 

celujący (6) – uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie, pismo kształtne, staranne  

i estetyczne; 

bardzo dobry (5) – uczeń przy przepisywanie nie pomija żadnego wyrazu, nie popełnia żadnego 

błędu ortograficznego; 

dobry (4) – uczeń przy przepisywaniu popełni 1 błąd ortograficzny lub pominie fragment tekstu; 

dostateczny (3) – uczeń przepisuje tekst pomijając wyrazy, popełniając nie więcej niż 2 błędy 

ortograficzne; 
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dopuszczający (2) – uczeń przepisuje tekst popełniając więcej niż 2 błędy ortograficzne; 

niedostateczny (1) – uczeń pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze. 

 

Uwaga: 

3 błędy typu: brak kreski, kropki, „ogonka” nie wpływa na obniżenie oceny. 

Niekształtne, nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone litery, czyli niestaranne pismo 

powoduje obniżenie o jeden stopień ogólnej oceny za przepisywanie. 

 

 Pisanie z pamięci 

Pisanie z pamięci ocenia się następująco: 

 

LICZBA BŁĘDÓW 
OCENA ZA PISANIE Z PAMIĘCI 

KLASY I - III 

0 celujący 

1 bardzo dobry 

2 dobry 

3 dostateczny 

4 dopuszczający 

5 i więcej niedostateczny 

 

 Pisanie ze słuchu 

Pisanie ze słuchu (dyktanda) ocenia się następująco: 

 

LICZBA BŁĘDÓW 
PISANIE ZE SŁUCHU 

KLASY I - III 

0 celujący 

1 – 2 bardzo dobry 

3 – 4 dobry 

5 – 6 dostateczny 

7 – 8 dopuszczający 

9 i więcej niedostateczny 

 

W przypadku błędów interpunkcyjnych od kl. II obniża się ocenę o „-„ przy 3 błędach. 

 

 Formy pisemne typu opis, list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia ocenia się za pomocą 

sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 według ustalonych kryteriów, które są szczegółowo 

omawiane z uczniami przed przystąpieniem do redagowania określonej formy wypowiedzi. 

 

Zeszyty – oceniane są według następujących kryteriów: 

 systematyczność prowadzenia zapisów / notatek – 0 – 5 pkt. 

 systematyczność wykonywania zadań domowych – 0 – 5 pkt. 

 estetyka – 0 – 5 pkt. 

 

PUNKTY 
OCENA ZA ZESZYT 

KLASY I - III 

15 – 14 celujący 

13 - 12 bardzo dobry 

11 - 10 dobry 

9 – 8 dostateczny 

7 – 6 dopuszczający 

5 – 0 niedostateczny 
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 Wygłaszanie z pamięci wierszy, fragmentów prozy 
  Wygłaszane z pamięci teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 

6 według następujących kryteriów: 

   celujący (6) – bezbłędnie odtwarza z pamięci dłuższe teksty uwzględniając znaki 

przestankowe, właściwe tempo i zmianę siły głosu, 

  bardzo dobry (5) – bezbłędnie odtwarza z pamięci tekst uwzględniając znaki przestankowe; 

  dobry (4) - dobrze opanowany tekst pamięciowo, nie zawsze uwzględnia znaki przestankowe; 

  dostateczny (3) – niedokładnie zapamiętany tekst, sporo pomyłek, wolne tempo, bez 

uwzględnienia znaków przestankowych; 

  dopuszczający (2) – tekst wygłaszany przy znacznej pomocy nauczyciela; 

  niedostateczny (1) – uczeń nie potrafi odtworzyć tekstu nawet przy pomocy nauczyciela. 

 

 Gramatyka 
  Wiadomości i umiejętności gramatyczne (przewidziane wymaganiami programowymi dla klas I – 

III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów. 

 

Edukacja matematyczna 
 Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, 

sprawdzianów i testów. 

 Odpowiedzi ustne np. obliczanie, układanie i rozwiązywanie zadań i problemów 

matematycznych, traktuje się, jako formę aktywności uczniów klas I – III. 

 

Edukacja przyrodniczo – społeczna 
 Wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczo – społecznej (przewidziane 

wymaganiami programowymi dla klas I – III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, 

sprawdzianów i testów. 

 Wypowiedzi ustne np. wnioskowanie, wyrażanie własnych sądów, spostrzeżeń, opinii 

traktuje się, jako formę aktywności na zajęciach. 

 

Edukacja plastyczno- techniczna 
 Wiadomości i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych, podstaw techniki i kultury pracy 

nauczyciel sprawdza i ocenia w trakcie ćwiczeń i działań praktycznych uczniów. Oceny są 

odnotowywane w dzienniku. 

 Prace plastyczno – techniczne ucznia ocenia się za pomocą oceny cyfrowej w skali od 1 do 

6 według następujących kryteriów: 

celujący (6) – praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły I kolorystykę, staranna, estetyczna, 

wykonana poprawnie, dokładnie i uznana przez większość rówieśników (wyróżniona) za 

szczególnie oryginalną i pomysłową; 

bardzo dobry (5) – praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, 

estetyczna, wykonana poprawnie i dokładnie; 

dobry (4) – praca zgodna z tematem, w miarę staranna, dokładna, poprawna i estetyczna, 

niezbyt bogata w szczegóły; 

dostateczny (3) – praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w 

szczegóły i bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat; 

dopuszczający (2) – praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w 

szczegóły, niedokończona (z powodu braku chęci do jej wykończenia); 

niedostateczny (1) – praca zniszczona przez ucznia, nie oddana do oceny. 
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Edukacja muzyczna 
 Głównymi kryteriami oceniania uczniów są: 

- stopień indywidualnego zaangażowania; 

- aktywność; 

- osobiste predyspozycje. 

 Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel ocenia wiadomości i umiejętności 

muzyczne przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 w sposób następujący: 

celujący (6) – uczeń posiada szczególne walory głosowe i umiejętności muzyczne, uczestniczy  

w szkolnych i pozaszkolnych formach działalności muzycznej, potrafi zagrać na instrumencie 

muzycznym melodie poznanych piosenek lub utworów instrumentalnych; zawsze chętnie 

śpiewa indywidualnie, a jego wykonanie wzbudza zachwyt i uznanie; 

bardzo dobry (5) – śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki, akompaniuje do 

piosenek i zabaw ruchowych, wyraża muzykę ruchem, zna nazwy literowe i solmizacyjne 

poznanych nut oraz potrafi je odczytać z zapisu nutowego, samodzielnie określa tempo i 

nastrój słuchanych utworów, posiada znajomość zapisu rytmicznego w zakresie poznanych 

wartości, umie zapis na pięciolinii poznane dźwięki, tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań 

i wierszy; 

dobry (4) – poprawnie śpiewa, najczęściej zbiorowo, poznane piosenki, solmizacyjnie 

odczytuje nuty, wyraża muzykę ruchem; 

dostateczny (3) – próbuje śpiewać poznane piosenki, ale nie zna dobrze słów, rozpoznaje 

niektóre nazwy poznanych nut, próbuje wyrażać muzykę ruchem; 

dopuszczający (2) – biernie uczestniczy w zajęciach, niechętnie śpiewa piosenki, nie zna ich 

słów, rzadko rozpoznaje nazwy poznanych nut, myli nuty; 

niedostateczny (1) – nie próbuje śpiewać piosenek nawet wspólnie z klasą, nie zna żadnych 

nut. 
 

EDUKACJA MOTORYCZNO– RUCHOWA 
 Głównymi kryteriami oceniania uczniów są 

- stopień indywidualnego zaangażowania; 

- aktywność; 

- osobiste predyspozycje. 

 Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel stosuje sześciostopniową skalę cyfrową od 

1 do 6 w sposób następujący: 

celujący (6) – uczeń wyróżnia się sprawnością fizyczną na tle klasy, bierze udział w szkolnych  

i pozaszkolnych zawodach sportowych; 

bardzo dobry (5) – uczeń chętnie podejmuje działania ruchowe objęte programem edukacji 

wczesnoszkolnej, precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, chętnie uczestniczy w zabawach i 

grach sportowych, współdziała w zabawach przestrzegając obowiązujących w nim reguł; 

dobry (4) – podejmuje większość działań ruchowych objętych programem edukacji 

wczesnoszkolnej, przeważnie precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, poprawnie wykonuje 

większość ćwiczeń fizycznych; 

dostateczny (3)  – z pomocą nauczyciela wykonuje działania ruchowe objęte programem 

edukacji wczesnoszkolnej, mało precyzyjnie wykonuje ruchy, niezbyt chętnie uczestniczy w 

grach i zabawach sportowych, nie zawsze przestrzega reguł i zasad  bezpieczeństwa; 

dopuszczający (2) – uczeń mało sprawny fizycznie, nie wykazuje właściwej podstawy i 

zaangażowania na zajęciach ruchowych, ćwiczenia wykonuje niechętnie, niedokładnie, 

nieprecyzyjnie, niechętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych oraz w zabawach 

rytmiczno – tanecznych, nie przestrzega reguł obowiązujących w zabawach; 

niedostateczny (1) – uczeń nie uczestniczy w zabawach ruchowych, nie chce wykonywać 

żadnych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela. 
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EDUKACJA INFORMATYCZNA 
 Ocenie podlegają między innymi: 

a) ćwiczenia praktyczne przy komputerze; 

b) ćwiczenia wykonywane w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń; 

c) wypowiedzi ustne ucznia; 

d) postawy (w ocenie postaw ucznia bierze się pod uwagę: aktywność, 

systematyczność, pracę w grupie, samodzielność, prezentację pracy, przygotowanie 

do lekcji i pracę domową). 

 

 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

celujący (6) – działania ucznia wskazują na szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

zawierają własne, oryginalne pomysły. Uczeń spełnia wymagania ponadpodstawowe określone  

w programie nauczania, potrafi korzystać ze źródeł poza podręcznikowych. Swobodnie operuje 

terminologią informatyczną, jest samodzielny i twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości i 

umiejętności. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, dąży do samodoskonalenia, 

przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia, przejawia inicjatywę. Przestrzega wszelkich 

zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy. 

bardzo dobry (5) – uczeń potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności, 

operuje poznaną terminologią informatyczną. Praca jest samodzielna, występuję przemyślane 

przez ucznia elementy wyczerpujące temat w zakresie wymagań programowych. Uczeń 

wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest 

zaangażowany w pracę, aktywny i przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji 

pracy. 

dobry (4) – wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i 

nie widać inwencji twórczej ucznia. W pracy i w odpowiedziach dopuszczalne są nieliczne 

błędy. Uczeń rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu posługuje 

się nią. Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, 

higieny i organizacji pracy. Nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu 

staranności i systematyczności w działaniu. 

dostateczny (3) – uczeń zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem, zna 

klawiaturę, spełnia wymagania podstawowe określone w programie. Jest mało samodzielny, 

czasami wymaga mobilizacji i ukierunkowania ze strony nauczyciela. Wykonuje zadania na 

miarę swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu, w którym pracuje, 

wykonana praca nie jest wyczerpująca czy estetyczna, występują błędy. Uczeń jest słabo 

zaangażowany w pracę grupy, nie zawsze przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa, 

higieny i organizacji pracy. 

dopuszczający (2) – uczeń posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych 

określonych w programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy ze 

strony nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak  

i działania praktycznego. Zadania wykonuje nieestetycznie, niesamodzielnie. Przy pomocy 

nauczyciela potrafi poruszać się w środowisku Windows. Uczeń słabo angażuje się w pracę, 

często nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. 

niedostateczny (1) – uczeń nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań 

podstawowych objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych 

nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie stara się dostosować do wymagań. 

Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny organizacji pracy. Nie spełnia wymagań 

podanych kryteriów ocen pozytywnych. 
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Kartkówki i sprawdziany oceniane są według skali punktowej. Oceny stawia się w zależności od 

% punktów. 

 

% ZDOBYTYCH PUNKTÓW 
OCENA ZA SPRAWDZIAN 

KLASY I - III 

100 celujący 

99 - 91 bardzo dobry 

90 - 75 dobry 

74 -51 dostateczny 

50 - 31 dopuszczający 

30 - 0 niedostateczny 

 

 

4. W przypadku prac kontrolnych i sprawdzianów nauczyciel ma obowiązek dostosować 

wymagania do możliwości i umiejętności uczniów. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone i ocenione prace kontrolne i sprawdziany 

najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. Sprawdziany oddawane są na bieżąco. 

Prace kontrolne powinny być przechowywane przez nauczyciela do końca zajęć dydaktyczno–

wychowawczych danego roku szkolnego.  

6. W ciągu okresu uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących z edukacji:  

 polonistycznej – 10 

 matematycznej – 8 

 społecznej – 3 

 informatycznej -5 

 plastycznej – 5 

 muzycznej – 5 

 przyrodniczej – 3 

 z zajęć technicznych – 5 

 z wychowania fizycznego - 5 

 

7.3.5       OBNIŻENIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
Biorąc pod uwagę opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dostosowuje się wymagania 

edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w nauce według 

następujących kryteriów: 

1. Przy odpowiedziach ustnych pytania zadawane są tylko z zakresu podstawowego. 

2. Przy ocenianiu pisemnych prac uczniów obniża się punktację. Stosuje się wskazówki PPP. 

3. Zadaje się zróżnicowane prace domowe. 

 

 

7.3.6      TRYB I WARUNKI POPRAWY OCENY CZĄSTKOWEJ 
1. Uczeń w klasach I –III ma prawo do poprawy oceny z pracy kontrolnej, sprawdzianu. Ocenę 

można poprawiać tylko jednorazowo i w terminie 2 tygodni od jej uzyskania. Nauczyciel może 

wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawienia oceny w przypadku choroby ucznia lub 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole niezwiązanej z chorobą.  

2. Uczeń może dokonać poprawy oceny w sposób określony przez nauczyciela lub na zajęciach 

dydaktyczno – wyrównawczych.. 

3. Aktywność na zajęciach oznacza się plusem „+”. Trzy plusy są równoznaczne z otrzymaniem 

przez ucznia oceny bardzo dobrej. 

4. Brak zadania domowego oznacza się minusem „-„. Trzy minusy są równoznaczne z 

otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej z zadań domowych. 
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7.3.7     PROMOCJA 
1.Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. Ucznia klas I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych 

przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

3. Ustala się sposób nagradzania i wyróżniania pracy rocznej uczniów klas I-III w formie: nagród 

książkowych lub dyplomów. 

 

 

7.3.8  SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH 

UCZNIÓW W NAUCE, FORMY KONTAKTU Z RODZICAMI 
1. Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:  

a) kontakt bezpośredni:  

- spotkania z rodzicami (minimum 3 w ciągu roku szkolnego), 

- rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie, 

- w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza wcześniej ustalonym 

trybem, 

b) kontakt pośredni:  

- rozmowa telefoniczna, 

- zapisy w zeszycie przedmiotowym, 

- zapisy w dzienniku elektronicznym, 

- zapisy w zeszycie kontaktu. 

. 

 

7.3.9 OCENY ZACHOWANIA UCZNIA W KLASIE I – III 
 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

2. Ocena z zachowania ma charakter opisowy. 

3. Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca uwzględniając w tej sprawie          opinię innych nauczycieli 

uczących ucznia,   

4. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

 funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, jak i poza szkołą, 

 respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 

 -    oceny z zajęć edukacyjnych, 

 -          promocję do klasy programowo wyższej. 

6. Zachowanie oceniane jest według skali: 
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ZACHOWANIE SKRÓT 

Wzorowe wz 

Bardzo dobre bdb 

Dobre db 

Poprawne pop 

Nieodpowiednie ndp 

Naganne ng 
 

 

 

 KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA  

                      

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) zdobywa oceny pozytywne z nauczanych przedmiotów zgodnie ze swymi 

możliwościami intelektualnymi; 

b) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne; 

c) przygotowuje się do wszystkich zajęć (nosi podręczniki, zeszyty i inne przybory); 

d) aktywnie uczestniczy w procesie edukacyjnym; 

e) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

f) dotrzymuje ustalonych terminów (uczestniczy w sprawdzianach, systematycznie odrabia 

prace domowe, wykonuje zadania dodatkowe, dostarcza usprawiedliwienia); 

g) podporządkuje się zaleceniom wynikającym z organizacji życia szkoły; 

h) uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela. 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) szanuje mienie społeczne, osobiste oraz pracę własną i innych; 

b) bierze udział w pracach społeczno- użytecznych dla klasy i szkoły; 

c) wywiązuje się z pełnienia  przyjętej funkcji; 

d) przestrzega obowiązujących regulaminów; 

e) bierze udział w zadaniach realizowanych przez społeczność uczniowską. 

 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) kulturalnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych; 

b) dba o kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych; 

c) godnie reprezentuje szkołę podczas imprez, konkursów i olimpiad pozaszkolnych; 

d) dba o dobre imię szkoły. 

 

4. Dbałość o piękno mowy: 

a) uczeń zawsze jest taktowny, prezentuje kulturę słowa, dyskusji; 

b) kulturalnie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły; 

c) stosuje zwroty grzecznościowe wobec kolegów i pracowników szkoły; 

d) nie używa wulgaryzmów i przekleństw. 

 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych: 

a) dba o bezpieczeństwo własne i innych na terenie szkoły i poza nią; 

b) właściwie reaguje na sytuacje konfliktowe; 

c) przerwę lekcyjną traktuje, jako czas odpoczynku; 

d) nie stwarza sytuacji konfliktowych; 

e) dba o zdrowie i higienę osobistą; 

f) przestrzega regulaminu bezpieczeństwa. 

 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 
a) prezentuje wysoka kulturę osobistą; 

b) prawidłowo reaguje na krzywdę i zło; 

c) nie kłamie, nie oszukuje; 
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d) nie przywłaszcza sobie cudzej własności; 

e) umie przyznać się do błędów, potrafi przeprosić. 

 

 

7. Okazywanie szacunku innym osobom: 

a) szanuje godność innych osób; 

b) jest kulturalny, tolerancyjny i taktowny w stosunku do rówieśników i pracowników szkoły; 

c) jego postawa nacechowana jest życzliwością i jest pełna szacunku do innych    

 

ZACHOWNIE WOROWE  

1.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia : 

a) jest pracowity, sumienny, wykorzystuje swoje zdolności w pracy szkolnej, 

b) sumiennie i na bieżąco przygotowuje się do wszystkich zajęć, prace domowe wykonuje 

starannie , 

c) reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych ( na miarę swoich możliwości), 

d) pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych, utrzymuje je w należytym stanie, 

e) wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela, 

f) pomaga słabszemu koledze w nauce, 

g) wzorowo uczęszcza na zajęcia szkolne, a opuszczone lekcje usprawiedliwia w 

wyznaczonym terminie. 

2.Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) honoruje obrzędowość i obyczaje panujące w szkole, 

b) zawsze chętnie bierze czynny udział w życiu szkoły, 

c) pracuje w samorządzie klasowym, 

d) reprezentuje szkołę w apelach i uroczystościach na terenie szkoły, 

e) szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność, 

f) pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich, 

g) aktywnie włącza się w zbiórkę surowców wtórnych. 

3.Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) nigdy nie używa wulgarnych wyrazów, 

b) zawsze stosuje zwroty grzecznościowe wobec uczniów i nauczycieli. 

4.Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów: 

a) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, 

b) zawsze chętnie i z własnej inicjatywy służy pomocą innym, 

c) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu osobistego, 

d) nie ulega złym wpływom, swoim zachowaniem daje przykład innym. 

5.Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) prezentuje bardzo wysoką kulturę osobistą, 

b) umie oceniać swoje postępowanie, 

c) problemy i konflikty rozwiązuje w sposób właściwy, zgodny z normami postępowania, 

d) pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich, 

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom: 

a) jest prawdomówny i przeciwstawia się kłamstwu i obmowie, 

b) nie powoduje konfliktów w klasie, 

c) reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się innych, łagodzi konflikty 

nieporozumienia koleżeńskie, 

 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE  

1. Wywiązywanie się z obowiązku ucznia: 

a) uczy się pilnie i systematycznie, przezwycięża napotkane trudności, 

b) jest przygotowany do zajęć, ma odrobioną pracę domową, 

c) pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych, 

d) uczestniczy w pracach społecznych w klasie i w szkole, 

e) bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych funkcji, 
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f) pomaga słabszym kolegom w nauce, 

g) nie opuszcza zajęć szkolnych, w wyznaczonym terminie usprawiedliwia je, 

h) zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych  

2.Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności: 

a) czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły poprzez aktywny udział np. w zbiórce 

makulatury, 

b) zna i szanuje tradycje szkolne, 

c) z szacunkiem odnosi do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, 

d) dba o porządek w klasie i w szkole, 

e) szanuje sprzęt szkolny, cudzą własność, 

3.Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) w kontaktach z innymi osobami wyraża się jasno, komunikatywnie, 

b) stosuje zwroty grzecznościowe. 

4.Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: 

a) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy na zajęciach, zabaw oraz gier 

sportowych, 

b) dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo, nie stwarza zagrożenia dla innych, 

c) zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych, 

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

e) jest zawsze uprzejmy i kulturalny, nie używa brzydkich wyrazów, nie obraża kolegów ani 

pracowników szkoły, 

f) jest zawsze schludnie i estetycznie ubrany, nosi mundurek szkolny, 

g) dba o ład i porządek w klasie i w szkole, 

h) pojawiające się problemy lub konflikty rozwiązuje we właściwy sposób, 

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom: 

a) jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, chętnie pomaga kolegom mającym trudności w 

nauce, 

b) nigdy nie ucieka się do przemocy ani agresji ( słownej lub fizycznej) 

 

ZACHOWANIE DOBRE  

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) uczęszcza systematycznie i punktualnie do szkoły, 

b) każdą opuszczoną godzinę , usprawiedliwia w wyznaczonym terminie, 

c) jest przygotowany do lekcji, ma potrzebne podręczniki i przybory, 

d) systematycznie odrabia zadania domowe, 

e) dość dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

f) zawsze posiada zmienne obuwie, 

g) wierzchnią odzież pozostawia w szatni, 

h) zazwyczaj wykonuje polecenia nauczyciela, 

2. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) szanuje tradycje szkoły, 

b) nosi mundurek szkolny, 

c) właściwie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

d) uczestniczy w zbiórce surowców wtórnych, 

e) na ogół szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność. 

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) nie używa wulgarnych słów, 

b) przykładnie używa słów proszę, przepraszam, dziękuję, 

4. Dbałość o bezpieczeństwo własne i kolegów: 

a) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu, 

b) dość zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych, 

c) nie ulega złym wpływom i nie namawia do złego innych. 

5.Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) nie doprowadza do konfliktów i nieporozumień koleżeńskich, czasem je łagodzi, 



 
37 

b) stosuje zwroty grzecznościowe, 

c) na ogół kulturalnie zwraca się do kolegów oraz pracowników szkoły, 

d) nie stosuje przemocy fizycznej jak i słownej, 

e) na ogół właściwie reaguje na zło i przemoc, 

 

ZACHOWANIE POPRAWNE  

1. Wywiązywanie się z obowiązku ucznia: 

a) stara się być sumienny i systematyczny w nauce, 

b) przy pomocy nauczycieli i rodziców rozwiązuje problemy napotkane w nauce, 

c) jest punktualny, nie spóźnia się na lekcje, 

d) właściwie wywiązuje się z powierzonych zadań, 

2. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) wypełnia powierzone mu obowiązki szkolne, 

b) na ogół nosi obowiązujący strój szkolny, 

3.Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) czasami zdarza się mu nie panować nad swoim słownictwem, 

b) na ogół poprawnie odnosi się koleżanek i kolegów w klasie, 

4.Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: 

a) potrafi na ogół dokonać właściwej oceny postępowania własnego i kolegów, 

b) dba o higienę osobistą, 

c) dba o estetykę stroju i wyglądu, 

d) dość zgodnie współdziała w zabawie, 

e) na ogół przestrzega norm i zasad postępowania, 

5.Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) na swoim stanowisku ma ład i porządek, 

b) nie niszczy sprzętu szkolnego, książek oraz pomocy dydaktycznych, 

c) dostrzega popełnione błędy, umie naprawić wyrządzone szkody, 

6.Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom: 

a) na ogół grzecznie odnosi się do rówieśników oraz dorosłych, 

b) potrafi przeprosić za wyrządzone krzywdy, 

c) stara się właściwie zachowywać i nie stosować przemocy słownej i fizycznej, 

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE  

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) jest niesystematyczny i niesumienny w nauce, 

b) bardzo często nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

c) często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się do szkoły, 

d) zapomina podręczników, zeszytów oraz przyborów szkolnych, nie wykazuje o nie większej 

dbałości, 

e) często jest nieprzygotowany do lekcji, 

f) wykorzystuje swoje zdolności w niewielkim stopniu, 

g) prace domowe odrabia przy minimalnym wysiłku, zdarza się, że nie ma ich wcale. 

2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) nie wypełnia dyżurów w klasie, 

b) nie wywiązuje się z zadań powierzonych przez nauczyciela, wykonuje je przy minimalnym 

wysiłku, 

c) nie przejawia troski o mienie szkoły, oraz swoją własność, 

d) nieterminowo wykonuje zlecone prace lub nie wykonuje ich wcale, 

e) bardzo często zapomina obowiązującego stroju szkolnego. 

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) nie używa zwrotów grzecznościowych, 

b) czasami używa niecenzuralnego słownictwa, 

4. Dbałość o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów: 

a) bywa konfliktowy, wywołuje bójki, bierze w nich udział, 
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b) w czasie przerw zachowuje się krzykliwie i agresywnie, 

c) bardzo często ignoruje uwagi nauczyciela, 

d) nie zawsze dostrzega szkodliwość swojego postępowania, 

e) zaśmieca klasę, zostawia po sobie bałagan, 

5. Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) swoim postępowaniem narusza godność swoją i innych, 

b) bardzo często utrudnia prowadzenie lekcji ( rozmowy na lekcji), 

c) na ogół nie potrafi kulturalnie zachować się w szatni, podczas przerwy, na wycieczce, 

d) jest kłótliwy, 

e) wyrządza krzywdę młodszym. 

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom: 

a) lekceważy i odrzuca pomoc innych, 

b) nie zależy mu na uzupełnianiu braków i zaległości, 

c) niegrzecznie odnosi się do koleżanek i kolegów, 

 

ZACHOWANIE NAGANNNE  

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) lekceważy obowiązki ucznia, nie uczy się, nie wypełnia poleceń nauczyciela, 

b) nie wykonuje zleconych mu prac, 

c) zapomina zeszytów, książek oraz przyborów szkolnych, 

d) wykorzystuje swoje zdolności w minimalnym stopniu, 

2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

b) działa destrukcyjnie, przeszkadza, niewłaściwie się zachowuje podczas zajęć i uroczystości 

szkolnych, 

c) niszczy sprzęt szkolny, 

d) nie nosi obowiązującego stroju szkolnego. 

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) używa niecenzuralnego słownictwa, 

b) zachowuje się krzykliwie, 

c) jest wulgarny w stosunku do otoczenia, 

4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: 

a) przeszkadza kolegom w pacy, utrudnia prowadzenie zajęć, a na udzielone mu upomnienie 

nie reaguje, 

b) jest agresywny, często powoduje kłótnie lub bójki w szkole, 

c) aprobuje i pochwala złe zachowanie innych, 

d) stosuje groźby wobec rówieśników, 

e) wywiera negatywny wpływ na swoich rówieśników, 

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) jest niekulturalny, 

b) niszczy mienie szkolne, własność społeczną lub indywidualną 

c) niszczy pracę innych, 

d) nie potrafi przyznać się do błędu, przeprosić, naprawić wyrządzonej krzywdy, 

6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom: 

a) nie reaguje na uwagi i upomnienia ze trony nauczyciela, 

b) niewłaściwie odnosi się do rówieśników czy dorosłych, 

c) kłamie, nie przyznaje się do popełnionego czynu, błędu, 

d) wykazuje brak tolerancji wobec dzieci innej tradycji kultury. 
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7.4. KLASYFIKACJA, PROMOCJA DO KLASY PROGRAMOWO 

WYŻSZEJ: 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Koniec pierwszego semestru co roku ustala dyrektor 

szkoły, koniec drugiego następuje wraz z zakończeniem roku szkolnego. Po każdym semestrze 

następuje klasyfikacja (śródroczna, roczna). 

 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych w pierwszym semestrze określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

 

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych w danym roku szkolnym określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

 

4. Oceny klasyfikacyjne, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach wg skali: 

       stopień        celujący                  - 6 

                           bardzo dobry          - 5 

                           dobry                      - 4  

                           dostateczny            - 3 

                           dopuszczający        - 2 

      niedostateczny       - 1 

 

5. Ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w 

danym oddziale. Ocena klasyfikacyjna, z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej, może być 

zmieniona jedynie   w  wyniku  sprawdzianu wiadomości i umiejętności zwanym egzaminem 

odwoławczym. 

 

6. Ocena klasyfikacyjna roczna z zachowania może być zmieniona po ustaleniach powołanej do 

tego celu komisji w przypadku wniesienia  zastrzeżenia do trybu ustalania oceny. 

 

7. WYMAGANIA EDUKACYJNE: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:    

a) posiada wiadomości i umiejętności na stopień bardzo dobry,  

b) posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawy programowe lub 

rozwija swoje umiejętności i zainteresowania albo reprezentuje szkołę w 

konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, uzyskując bardzo 

wysokie wyniki, 

c) jest  laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureatem i 

finalistą  olimpiady  przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności objęte programem danej klasy w pełnym 

zakresie, 

b) sumiennie wykonuje określone przez nauczyciela zadania, 

c) potrafi stosować zdobyte wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych, 

d) rozumie tekst i pojęcia dotyczące przedmiotu na danym poziomie, 

e) potrafi samodzielnie wyciągać wnioski oraz dokonać analizy przyczynowo – 

skutkowej, 

f) jest bez zastrzeżeń przygotowany do lekcji, 

g) efektywnie pracuje w grupie, 

h) jest bardzo aktywny na lekcji; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował treści programowe w pełnym zakresie, 

b) wykazuje aktywność na lekcji, 
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c) korzysta z różnych źródeł informacji na lekcji, 

d) jest bez zastrzeżeń przygotowany do lekcji, 

e) aktywnie pracuje w grupie, 

f) rozumie tekst i pojęcia dotyczące danego przedmiotu; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe, 

b) zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, 

c) stara się być aktywny na zajęciach, 

d) potrafi pracować w grupie, 

e) wykazuje duży wkład pracy w wykonanie zadania; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował treści programowe na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, 

b) nie wykazuje aktywności, 

c) proste problemy rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 

d) często nie jest przygotowany do lekcji, 

e) stara się wykonać zadania zlecone przez nauczyciela; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował treści programowe na poziomie uniemożliwiającym dalsze kształcenie, 

b) nie stara się opanować treści programowych, 

c) nie potrafi rozwiązywać prostych problemów nawet z  pomocą nauczyciela, 

d) bardzo często nie jest przygotowany do lekcji, 

e) nie wykazuje aktywności, 

f) bardzo często nie wykonuje zadań zleconych przez nauczyciela. 

 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki i muzyki 

zajęć artystycznych, informatyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w  wywiązywanie się z obowiązków  wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

9.  1) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych 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: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie, 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia 

na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

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

specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań 

wspierających, opracowanym dla ucznia, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

opracowanym dla ucznia. 

 

10.1) Dyrektor, na wniosek rodzica ucznia (opiekuna prawnego), zwalnia ucznia z zajęć 

edukacyjnych artystycznych, zajęć wychowania fizycznego (z ćwiczeń), zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza 

na czas określony w tej opinii. Jeśli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie oceny 
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klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

2) Dyrektor, na wniosek rodzica ucznia (opiekuna prawnego) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do końca szkoły 

podstawowej ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki 

drugiego języka nowożytnego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

lub „zwolniona”.  

3)  Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

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

ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i 

po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów), opinia może być wydana także uczniowi szkoły podstawowej. 

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz 

opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów). 

 

11. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor szkoły, na podstawie umotywowanej prośby rodzica 

ucznia (prawnego opiekuna), może przeprowadzić sprawdzian wiadomości i umiejętności z 

obowiązujących zajęć edukacyjnych. W wyniku egzaminu uczniowi nie można obniżyć oceny 

klasyfikacyjnej wystawionej przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

Roczna klasyfikacyjna ocena z zajęć edukacyjnych może być zmieniona na wyższą w 

przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych , jeżeli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Ocena zostaje ustalona w wyniku przeprowadzonego 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności zwanym egzaminem odwoławczy. 

 

12. Zajęcia nieobowiązkowe. 

1) Począwszy od klasy czwartej uczeń za zgodą w formie pisemnej rodzica  może 

uczestniczyć w zajęciach nieobowiązkowych „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajęcia 

te nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję do klasy programowo wyższej ani na 

ukończenie szkoły przez ucznia. W przypadku udziału ucznia w zajęciach, fakt ten 

odnotowuje się w dokumentacji przebiegu nauczania wpisem ,,uczestniczył(a)’’. 

2) W szkole organizowane są zajęcia religii lub etyki. Uczestniczenie ucznia w zajęciach jest 

nieobowiązkowe. Ocenianie osiągnięć ucznia następuje w oparciu o taką samą skalę  ocen 

jak  obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Roczna ocena klasyfikacyjna jest wliczana do 

średniej ocen ucznia. Ocena ta nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej i 

ukończenie szkoły przez ucznia. 

3) Uczniowi uczęszczającemu na obowiązkowe dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w 

szkole dokonuje się wpisu na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej dodatkowe 

zajęcia edukacyjne. Ocenianie osiągnięć ucznia następuje w oparciu o taką samą skalę ocen 

jak obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Roczna ocena klasyfikacyjna jest wliczana do 

średniej ocen ucznia. Ocena ta nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej i 

ukończenie szkoły przez ucznia. 

13. Projekty 

Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie podczas pracy 

nad projektami powinni mieć zapewnioną pomoc nauczyciela – opiekuna. Nauczyciele 

korzystający z metody projektu mogą indywidualizować techniki pracy, różnicując 

wymagania. Wyboru treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
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podstawowej, które będą realizowane metodą projektu, może dokonywać nauczyciel 

samodzielnie lub w porozumieniu z uczniami. Projekt, w zależności od potrzeb, może być 

realizowany np. przez tydzień, miesiąc, semestr lub być działaniem całorocznym. 

 

14. Uczeń nieklasyfikowany. 

1) Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z  powodu     nieobecności      

ucznia     na zajęciach      edukacyjnych przekraczających połowę ilości jednostek 

lekcyjnych przeznaczonych  na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania. 

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3) Na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej kierowaną do dyrektora szkoły rada pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5) klasyfikacyjnego końcoworocznego,  może przystąpić do egzaminu w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

6) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w terminie uzgodnionym z  z 

uczniem i jego Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w 

wyznaczonym terminie do egzaminu rodzicami.  

 

15. Promocja.  

1) Począwszy od klasy czwartej  uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2) Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

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

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ppkt 4). 

3)  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie 

programowo wyższej 

4) Uczeń klas od 4 do 7  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 

a uczeń klasy 8 kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

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

zachowania.  

5) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną.  

  

16. Procedury przeprowadzania egzaminów : klasyfikacyjnego, poprawkowego i 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności  w przypadku odwołania od oceny 

klasyfikacyjnej ( rocznej)  z zajęć edukacyjnych zwanym egzaminem odwoławczym oraz 

odwołania się od rocznej oceny zachowania . 

1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  Termin uzgadnia się  z 

uczniem i jego rodzicami. 

2) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

wyznacza  dyrektor szkoły i podaje do wiadomości ucznia i rodziców  do dnia zakończenia 

rocznych zajęć edukacyjnych. 
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3) Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż na dzień przed posiedzeniem rady 

pedagogicznej klasyfikacyjnej. 

4) Egzamin odwoławczy od oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych odbywa się nie 

później niż w terminie  5 dni  od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin uzgadnia się  z 

uczniem i jego rodzicami . 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w przypadku odwołania od oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych odbywa się nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

5) Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności w 

przypadku odwołania od oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych składa się z części 

pisemnej oraz ustnej. W części pisemnej uczeń otrzymuje zestaw od 5 do 20 zadań, na 

rozwiązanie, których ma czas 45 minut,. W części ustnej uczeń otrzymuje zestaw od 3 do 

5 pytań. Wyjątek stanowi egzamin z plastyki, muzyki,  informatyki, techniki oraz 

wychowania fizycznego,  który powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych. 

6) Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności w 

przypadku odwołania od oceny klasyfikacyjnej   roczne) z zajęć edukacyjnych 

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

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze wyznaczony 

przez dyrektora szkoły  jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,                                                       

c) w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji, a w  

przypadku egzaminu  odwoławczego   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego 

samego typu, prowadzący takie same   zajęcia edukacyjne,  

d) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

7) Zadania na egzamin układa nauczyciel uczący danego ucznia, a w szczególnych 

przypadkach wyznaczony przez dyrektora szkoły. Zadania egzaminacyjne muszą być 

zaakceptowane przez  przewodniczącego odpowiedniego zespołu przedmiotowego lub 

dyrektora szkoły. 

8) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje 

komisje w składzie: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel  wyznaczony przez dyrektora szkoły  zajmujący w 

tej szkole inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 

d) pedagog / psycholog 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

9) Roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. Z przeprowadzonego posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustalona ocenę zachowania 

wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10) Pozytywny wynik egzaminu poprawkowego ustala się, jeśli uczeń uzyska minimum 60% z 

obu części egzaminu (50% część pisemna, 50% część ustna), a egzaminu sprawdzającego i  

odwoławczego 80% z obu części egzaminu (50% część pisemna, 50% część ustna) .  
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11) W przypadku egzaminu poprawkowego zestaw egzaminacyjny zawiera zadania i pytania 

na stopień dopuszczający. Zestaw egzaminacyjny na egzamin sprawdzający zawiera 

zadania i pytania są na stopień wnioskowany przez ucznia. 

12) W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego ocenę ustala się według skali : 

0-32%  – niedostateczny 

33% -50%  – dopuszczający 

51%-75%  –  dostateczny 

76%-90%  – dobry 

91%-100% – bardzo dobry 

Warunkiem uzyskania stopnia celującego jest bezbłędne rozwiązanie 2 

dodatkowych zadań na ocenę celującą przy jednoczesnym uzyskaniu stopnia bardzo 

dobrego.  

13) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego i odwoławczego od 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

14) Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego komisja sporządza protokół o wyniku 

egzaminu.  

15) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora 

szkoły, w przypadku egzaminu poprawkowego nie później niż do końca września. Od 

egzaminu poprawkowego ustalającego roczną ocenę klasyfikacyjną stosuje się zapisy 

odwołania na takich zasadach, jak od oceny klasyfikacyjnej  rocznej  z zajęć edukacyjnych 

z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

17. Informacja o ocenach klasyfikacyjnych. 

1) Nauczyciele na pierwszej lekcji, rozpoczynającej rok szkolny, informują uczniów a 

wychowawcy rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym o wymaganiach 

edukacyjnych i kryteriach oceniania. 

2) O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej nauczyciele informują uczniów, a 

wychowawcy klas rodziców, na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego. 

Informacja musi być udokumentowana podpisem rodzica. 

3) O przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej nauczyciele informują uczniów w terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż 3 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnej rady pedagogicznej, a wychowawca klasy informuje rodziców w zeszycie 

kontaktowym lub droga elektroniczną (za potwierdzeniem odbioru). 

4) Podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej są oceny bieżące (śródsemestralne). 

 

 

7.5.  OCENIANIE BIEŻĄCE  KLASY 4-8  ( ŚRÓDSEMESTRALNE ) 
  

1. Nauczyciel sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia poprzez:  

1) prace kontrolne (pisemne) - obejmujące większy zakres materiału np. dział, kilka  działów 

(nie więcej niż trzy  w tygodniu i jedna dziennie zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem), są obowiązkowe dla ucznia tzn. jeżeli uczeń z przyczyn 

usprawiedliwionych nie pisał pracy w terminie, powinien   ją napisać w terminie dwóch 

tygodni od np. powrotu do szkoły, na zasadach określonych przez nauczyciela; nauczyciel 

informuje ucznia o zakresie  materiału podlegającego sprawdzeniu, 

2) sprawdziany (pisemne lub praktyczne)- obejmujące materiał kilku ostatnich lekcji, są 

zapowiadane, 

3) odpowiedź - w formie ustnej, obejmująca materiał z co najwyżej trzech ostatnich lekcji, nie 

jest zapowiadana, 
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4) odpowiedź - w formie pisemnej tzw. kartkówka, obejmuje materiał z co najwyżej trzech 

ostatnich lekcji, nie jest zapowiadana, 

5) wykonanie pracy domowej, 

6) sposób prowadzenia zeszytu, 

7) określone ćwiczenia praktyczne i inne, wykonanie pracy praktycznej, 

8) prace długoterminowe. 

 

2. Nauczyciel powinien  również oceniać: 

1) aktywność ucznia - na lekcji, 

2) pracę dodatkową, 

3) przygotowanie ucznia do lekcji (nieprzygotowanie) wg zasad ustalonych przez zespoły 

nauczycieli przedmiotu,  

4) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z zadań, 

5) postawę wobec stawianych zadań . 

 

3. Nauczyciel przy ocenianiu powinien wziąć pod uwagę dłuższą nieobecność ucznia z przyczyn 

losowych. 

 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do oceniania  prac pisemnych i informowania uczniów o ich  

wynikach w ciągu dwóch tygodni od dnia wykonania pracy. Po upływie tego terminu wpisuje 

oceny za zgodą poszczególnych uczniów- nie przeprowadza sprawdzianu jeszcze raz. Termin 

podania wyników prac ulega wydłużeniu do najbliższej lekcji jeśli w ciągu dwóch tygodni 

nauczyciel nie miał możliwości oddania prac. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie 

pisemne prace kontrolne uczniów przez okres bieżącego roku szkolnego. 

 

5.  Nauczyciel ocenia według skali stopni:: 

                 stopień   celujący                 - 6 - cel.     

                                bardzo dobry         - 5 - bdb.  

                                dobry                     - 4 - db.    

                                dostateczny           - 3 - dst.    

                                dopuszczający       - 2 - dp.    

                                niedostateczny       - 1 - ndst.   

 

6. Dopuszcza się stosowania następujących oznaczeń w dziennikach elektronicznych lekcyjnych:      

1) "N"             - w sytuacji, gdy uczeń jest nieobecny, 

2) "+" i "-"      - znak "+" oznacza dodatnią aktywność, znak "-" oznacza ujemną aktywność 

3) "+" i "-"      - mogą być używane przy stopniach bieżących 

4) "P"              - praca kontrolna 

5) "S"              - sprawdzian 

6) "K"             - kartkówka  

7) "O"             - odpowiedź 

8) "Z"              - zeszyt 

9) "Zd"           - zadanie domowe  

10) "A"             - aktywność 

11)   „nb”            - gdy uczeń nie otrzymał oceny z powodu nieobecności lub poprawił ocenę 

            

 

 7. Waga ocen  np. prace klasowe, sprawdziany – 3-5, odpowiedzi, kartkówki 1 - 3, pozostałe 

1,konkursy 1- 10. 

 

8.Każdą ocenę z pracy kontrolnej i sprawdzianu nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem      

   czerwonym z opisem słownym pod ocenami i  z datą pisania pracy.  

   Sumę uzyskanych punktów przelicza się wg skali : 

  0%     -     32%   niedostateczny 
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 33%   -    50%   dopuszczający 

 51%   -    75%   dostateczny 

 76%   -    90%   dobry 

 91%   -    100%  bardzo dobry 

 powyżej  100%  celujący 

   

9. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do określenia na początku roku szkolnego szczegółowych 

kryteriów i sposobu oceniania oraz poprawiania ocen, odnoszących się bezpośrednio do danego 

materiału nauczania, które będą do wglądu dyrekcji szkoły i rodziców. Jeżeli jest to zasadne 

nauczyciel przypomina uczniom w/w zasady w toku realizacji programu przed każdym 

kolejnym działem lub   jego częścią. 

 

10.  Informacje o ocenach bieżących śródsemestralnych: 

1) Wychowawca informuje rodziców o osiągnięciach uczniów nie mniej niż cztery razy w 

ciągu roku szkolnego. 

2) Nauczyciel uzasadnia ustnie na prośbę ucznia lub jego rodziców każdą ocenę oraz udziela 

wskazówek co uczeń powinien zrobić, aby osiągnąć lepsze wyniki. 

3) Nauczyciel przedmiotu ustala sposoby informowania rodziców o ocenach dziecka z prac 

kontrolnych. 

 

 

7.6. OCENIANIE ZACHOWANIA 
 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

2. Klasyfikacyjna ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę. 

 

3. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania może być zmieniona na wyższą w przypadku, gdy 

uczeń lub jego rodzice zgłoszą, w terminie do 2 dni roboczych  po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tryby ustalania tej oceny.  

 

4. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

 

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

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

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej klasyfikacyjnej. 

 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub  

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub  dysfunkcji 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.            
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7. Ocenianiu podlegają w szczególności następujące zachowania uczniów: 

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia:  

a) przygotowanie do lekcji, 

b) systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności, 

c) odrabianie  zadań domowych,  

d) uzupełnianie braków po nieobecności w szkole, 

e) nie spóźnianie się  na lekcje,  

f) brak nieusprawiedliwionej absencji, 

g) posiadanie niezbędnych pomocy naukowych, 

h) stosowanie się do zapisów  kontraktu klasowego, 

i) posiadanie zeszytu usprawiedliwień, 

j) wykonywanie poleceń nauczyciela, 

k) uczęszczanie do szkoły w stroju ustalonym przez szkołę, 

l) pełnienie obowiązków dyżurnego, 

m) osiąganie wyników w nauce na miarę swoich możliwości, 

n) realizacja zadań związanych z projektem edukacyjnym; 

 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:  

a) reprezentowanie szkoły w akcjach, 

b) reprezentowanie  szkoły na zawodach sportowych 

c) reprezentowanie szkoły w konkursach, 

d) poszanowanie estetyki szkoły, 

e) szanowanie sprzętu szkolnego i mienia szkoły, 

f) reprezentowanie wysokiej kultury osobistej, 

g) szanowanie praw innych uczniów, 

h) udzielanie pomocy w nauce, 

i) pomoc w organizowaniu akcji społecznych, 

j) przestrzeganie przepisów wewnątrzszkolnych,  

k) praca rzecz klasy i szkoły,  

l) współredagowanie gazetki klasowej i szkolnej 

m) uaktualnianie danych na stronie  internetowej klasy, 

n) reagowanie na przejawy agresji w szkole poprzez informowanie nauczycieli i 

pracowników szkoły; 

 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły:  

a) przygotowywanie imprez okolicznościowych w klasie, 

b) przygotowywanie imprez okolicznościowych w szkole, 

c) uroczyste obchodzenie szkolnych uroczystości podkreślone strojem galowym, 

d) wykonywanie gazetek okolicznościowych, 

e) przeprowadzanie pogadanek np. na lekcjach wychowawczych,  

f) uzyskiwanie wysokich miejsc w zawodach i konkursach, 

g) szanowanie mienia szkolnego i jego symboli,  

h) wolontariat,  

i) odpowiednie zachowanie na uroczystościach szkolnych, 

j) godne zachowanie w miejscach publicznych podczas wyjść do kina, teatru i.t.p.; 

     

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) poprawne wyrażanie się w każdej sytuacji, 

b) udział w konkursach polonistycznych i recytatorskich oraz  przedstawieniach,   

c) osiąganie wysokich miejsc w konkursach polonistycznych i recytatorskich, 

d) wypowiadanie się pełnymi zdaniami, 

e) używanie poprawnej polszczyzny bez wulgaryzmów, 

f) używanie zwrotów grzecznościowych, 
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g) przestrzeganie zasad komunikowania się, 

h) uczestniczenie w dyskusjach, imprezach kulturalnych, 

i) zwracanie się po imieniu (nie używanie przezwisk); 

  

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:  

a) prezentowanie zagrożeń na lekcjach wychowawczych, 

b) nieużywanie  alkoholu oraz narkotyków, 

c) niepalenie tytoniu, 

d) przestrzeganie zasad BHP na terenie szkoły, 

e) zgłaszanie nauczycielom zagrożeń powstałych w szkole, 

f) niewychodzenie  poza teren szkoły, 

g) właściwe zachowanie podczas przerw, 

h) otoczenie opieką koleżanek i  kolegów, 

i) zajęcie postawy negocjacyjnej  w sytuacjach konfliktowych, 

j) udokumentowane propagowanie zdrowego stylu życia; 

 

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

a) zachowywanie się w sposób godny na imprezach i uroczystościach miejskich, 

b) niesprawianie  problemów wychowawczych i lekcji w trakcie przerw, 

c) dbanie o czystość w szkole i poza nią, 

d) właściwe zachowanie podczas przerw i na lekcji, 

e) życzliwy i koleżeński stosunek do rówieśników, 

f) okazywanie szacunku pracownikom szkoły; 

 

7) okazywanie szacunku innym osobom : 

g) kłanianie się pracownikom szkoły, 

h) właściwe odnoszenie się do rówieśników, 

i) kulturalne zachowanie się na lekcjach, 

j) ustawianie się pod klasą po dzwonku, 

k) nieprzerywanie wypowiedzi innym,   

l) okazywanie tolerancji, 

m) zwracanie się po imieniu, 

n) przepuszczanie starszych przodem. 

 

8. Wychowawca klasy dokonuje oceniania zachowania ucznia na koniec pierwszego semestru i 

na koniec roku szkolnego wg skali ocen : 

wzorowe                 ( wz.)     

bardzo dobre          ( bdb)    

dobre                      (db)       

poprawne               (pop.)    

nieodpowiednie     (ndp)   

naganne                  (ng)       
 

9. Kryteria oceniania zachowania : 
 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) swym zachowania m stanowi wzór godny naśladowania,  

b) cechuje się wysoką kulturą osobista, 

c) przejawia inicjatywę aktywnie działając na rzecz kasy, szkoły oraz środowiska 

lokalnego, 

d) osiąga sukcesy reprezentując szkołę z konkursach, olimpiadach , zawodach 

sportowych, 

e) spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, 
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2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) rzetelnie wypełnia obowiązki ucznia, troszczy się o estetykę sali lekcyjnej i mienie 

szkoły, 

b) przejawia inicjatywę aktywnie działając na rzecz kasy, szkoły oraz środowiska 

lokalnego, 

c) czynnie  uczestniczy w akcjach i imprezach szkolnych, 

d) nieobecności w szkole usprawiedliwia w terminie 3 dni, 

e) sporadycznie spóźnia się na  pierwsze lekcje, 

f) w okresie oceniania nie otrzymał żadnych negatywnych uwag, 

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega przepisów wewnątrzszkolnych, 

b) czynnie  uczestniczy w akcjach i imprezach szkolnych, 

c) nie używa wulgaryzmów, 

d) szanuje  mienie szkoły, 

e) w okresie oceniania otrzymał więcej pochwał niż  uwag  negatywnych, 

f) w okresie oceniania ma nie więcej niż 15 godzin zajęć nieusprawiedliwionych,  do 5 

spóźnień na lekcje, 

g) nie przejawia agresji w stosunku do rówieśników i pracowników szkoły, 

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) bez większych zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia, 

b) w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub 

rekompensuje szkodę, 

c) w okresie oceniania ma więcej niż 15, ale nie więcej niż 25 godzin zajęć 

nieusprawiedliwionych lub do 10 spóźnień na lekcje, 

d) otrzymuje powtarzające się uwagi o niewłaściwym zachowaniu, którego szkodliwość 

jest niewielka, 

e) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym pozytywnie 

reagując na ich uwagi,  

 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień zawartych w przepisach 

wewnątrzszkolnych,  

b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego (ulega 

nałogom, opuszcza teren szkoły bez zezwolenia), 

c) wykazuje brak kultury, jest arogancki i agresywny, 

d) w okresie oceniania ma więcej niż 25, ale nie więcej niż 35 godzin zajęć 

nieusprawiedliwionych lub do 20 spóźnień na lekcje,  

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) w okresie oceniania popadł w konflikt z prawem, 

b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenia dla siebie i innych, 

c) wszczyna bójki, 

d) notoryczne łamie zasady prawa wewnątrzszkolnego, 

e) nie wykazuje chęci poprawy, 

f) w okresie oceniania ma więcej niż 35 godzin zajęć nieusprawiedliwionych lub ponad  

20 spóźnień na lekcje,  

 

9. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca w oparciu o zapisy zamieszczone w 

dzienniku lekcyjnym i zeszycie kontaktowym ucznia po zasięgnięciu opinii uczniów danej 

klasy, nauczycieli uczących daną klasę, pedagoga szkolnego, nauczyciela świetlicy i biblioteki 

oraz ocenianego ucznia.  
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    Wystawienie stopni wzorowych i nagannych przez wychowawcę klasy musi być poprzedzone 

konsultacjami z w/w na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

 

10. Propozycje klasyfikacyjnych ocen zachowania wychowawca klasy zamieszcza w zeszycie 

kontaktowym ucznia i dzienniku lekcyjnym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

 

11. Każdy wychowawca, w porozumieniu z uczniami klasy, może ustalić wewnątrzklasowy 

punktowy  system oceniania zachowania uwzględniający powyższe zasady, który musi być 

dołączony do dokumentacji szkoły. 

 

7.7. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE 

 
1.  Uczniowie szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty 

obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie  programowej w odniesieniu do 

wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. 

 2.  Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do 

niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń 

powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z języka polskiego, 

matematyki, języka nowożytnego ( uczeń wybiera ten język którego się uczy w szkole w 

ramach zajęć edukacyjnych). 

3.  Egzamin będzie  odbywał  się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych 

nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. 

4.  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z 

przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 

5.  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z 

czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Na 

egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i 

używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.  

6.  W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. 

takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. 

takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).  

  

7.W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz 

wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

8.Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej. 

9.  Rodzice  ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z 

jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu 

obowiązkowego. 

10.  Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i szerszym, organizowanych z zakresu jednego z 

przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego 

przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku. 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
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11. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o 

których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach 

dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w 

komunikacie o dostosowaniach. 

 

 

12. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu 

w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Opinia 

powinna być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej i nie później niż do 

końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin (przedłożona dyrektorowi do 

15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin).  

Uczeń chory lub niepełnosprawny czasowo może przystąpić do egzaminu w warunkach 

odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza.  

Na wniosek rodziców, bądź za ich zgodą, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia z 

uczniem objętym pomocą psychologiczno- pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne 

związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub 

sytuacją kryzysową lub traumatyczną, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej, 

uczeń może przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych 

potrzeb i możliwości psychofizycznych. 

 

13. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasistów zawarte są w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania i 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zaś o egzaminie gimnazjalnym w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 ( z późniejszymi 

zmianami). 

 

 

7.8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
 

1. Nauczyciele i dyrekcja szkoły są zobowiązani do analizy i doskonalenia systemu oceniania oraz 

jego modyfikacji zgodnie z aktualnymi przepisami wyższej rangi. 

 

2. Rada pedagogiczna może wprowadzić zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania  

w trakcie roku szkolnego po zasięgnięciu   opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 
3. Rada pedagogiczna może wprowadzać zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w 

formie aneksu lub tekstu jednolitego. 

 

4. Propozycje zmian Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania mogą przedkładać radzie    

pedagogicznej     nauczyciele,    przewodniczący    rady   rodziców  i przewodniczący 

samorządu uczniowskiego. 
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Rozdział 8. 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu  

doradztwa zawodowego dla uczniów 
 

§ 41.  

1. Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie uczniowi: 

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych 

2) predyspozycji zawodowych; 

3) poznanie   zawodów   i   stanowisk   pracy,   rynku   pracy   oraz   procesów   na   nim 

zachodzących i praw nim rządzących; 

4) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności 

związanych z poruszaniem się po rynku pracy; 

5) poznanie  możliwości  uzyskania  kwalifikacji  zawodowych  zgodnych  z  potrzebami 

rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi; 

6) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej. 

2.   Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich 

członków Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy 

współpracy rodziców oraz  placówek,  instytucji  i  zakładów  pracy,  np.  poradni  

psychologiczno  –  pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, 

przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców. 

3.   Doradztwo  edukacyjno-zawodowe  w  Szkole  jest  realizowane  na  podstawie  

przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych 

działań, np. zajęcia lekcyjne, zajęcia   edukacyjne   z   doradcą   zawodowym,   warsztaty,   

wycieczki   zawodoznawcze,   targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami 

zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat. 

4.   Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści związane z: 

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych; 

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, 

uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych itp.; 

3) konfrontowaniem   własnych    możliwości    i    osiągnięć    z   wymaganiami    szkół i 

pracodawców; 

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej; 

5) analizą  potrzeb  rynku  pracy  i  możliwości  zatrudnienia  na  lokalnym,  krajowym, 

międzynarodowym rynku pracy; 

6) radzeniem   sobie   w   sytuacja   trudnych   związanych   z   aktywnością   zawodową, 

np.  poszukiwanie  pierwszego  zatrudnienia,  bezrobocie,  ograniczenia  zdrowotne, 

zmiana zawodu; 

7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem 

oświatowym; 

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. 

 

Rozdział 9.  

Ceremoniał Szkolny 
§ 42. 

 1.  W Szkole określa się Ceremoniał Szkolny. 

2. Szkoła posiada sztandar, którego używa zgodnie z określonymi zasadami. 

3. Szkoła posiada logo, które umieszcza się zwłaszcza na dokumentach szkoły, a także na 

materiałach promocyjnych i witrynie internetowej szkoły. 
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Rozdział 10.  

Postanowienia końcowe 
 

§ 43.  

1.  Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: Szkoła Podstawowa nr 9  im. Polskich 

Odkrywców w Głogowie. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

3.Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje statutu. 

 

§44. 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna.  

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.  

 


