
                                            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

STATUT 
 
 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. JANA BRZECHWY 
W ŻELISZOWIE  

 
 

(tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień 1 września 2016 r.) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Podstawy prawne: 
 
1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

    
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 

z 1991 r. poz. 526);  
 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ) 
 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół     i placówek ( Dz. U. z 2001 
r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).   

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.  w sprawie ramowych planów nauczania  w szkołach publicznych 
( Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251). 

6. Rozporządzenie MEN i S  z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego      ( Dz. U. z 2002 r. 
Nr 46., poz. 432  ze zmianami ) 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez 
przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym. ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243). 
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8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1170). 

 
10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości 
rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 395). 
 

11. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach      ( Dz. U. z 2014 r., poz. 478) 
  

12. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego       (  Dz. U. z 2015 r., poz. 
1270). 

13. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118). 

 
14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U.    z 2014 r., poz. 1182 ). 
 
15. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.    w 2014 r. , poz. 803). 
 
 
16. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca  2015 r. w sprawie warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 846). 
 

 
17. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 
przedszkolach, szkołach i placówkach       (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 392). 
   

18. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 
oddziałach ogólnodostępnych  lub integracyjnych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 414). 

 
19. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania    i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 
 
20. Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 
2014 r. , poz. 1150). 

21.  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny w publicznych               i 
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).  
 

22. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131).  

 
23. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia 

działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 
1051). 
     

24. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i 
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 

 
25. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) 
 
26. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity:  Dz. U. z 2012 r. poz. 124) 
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27. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191). 

   
28. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji 

przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych      i opiekuńczych oraz programów nauczania 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23). 

  
 
29. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.           z 2014 r., poz. 

1202). 
 
30.  Uchwała nr   8/ 2006 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Żeliszowie z dnia 27 listopada  2006 r.            

w sprawie zmian w statucie szkoły. 
 
31. Uchwała Nr 11 z dnia 25 czerwca 2007 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Żeliszowie w sprawie 

nowelizacji statutu Szkoły Podstawowej w Żeliszowie. 
 
32. Uchwała  Nr 17/2007 Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej w Żeliszowie z dnia  29 października 2007 r. w 

sprawie nowelizacji statutu Szkoły Podstawowej w Żeliszowie 
 
33. Uchwała Nr 13/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 

Żeliszowie w sprawie zmian w statucie szkoły. 
 
34. Uchwała Nr 8/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 

Żeliszowie w sprawie zmian w statucie szkoły. 
 
35. Uchwała Nr 3/2014  z dnia 19 marca 2014 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 

Żeliszowie w sprawie zmian w statucie szkoły. 
 
36. Uchwała Nr 10/2014 z dnia 1 września 2014 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 

Żeliszowie w sprawie zmian w statucie szkoły. 
 
37. Uchwała Nr 10/2015 z dnia 1 września 2015 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 

Żeliszowie w sprawie zmian w statucie szkoły. 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1 
 
 
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 
− szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową 

w Żeliszowie; 
− kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

we Wrocławiu; 
− rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka; 
− ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września1991 r. o systemie 

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

− Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę Karta Nauczyciela z dnia 
26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity:: Dz. U. z 2014 r., poz. 191).  

 
 
 
 

II.  DANE OGÓLNE O SZKOLE 
 

§ 2 
 
1. Szkoła podstawowa w Żeliszowie jest szkołą publiczną. 
2. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie. 
3. Siedzibą szkoły jest budynek nr 102 położony w Żeliszowie, gmina Bolesławiec.  
 

§ 3 
 
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina  Bolesławiec. 
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we 

Wrocławiu. 
 

§ 4 
 

1. Do Szkoły uczęszczają uczniowie zgodnie z wyznaczonym obwodem szkoły, 
a za zgodą Dyrektora uczniowie spoza obwodu szkoły. 

 
2. Świadectwo ukończenia szkoły stanowi podstawę przyjęcia ucznia 

do gimnazjum. 
3. Uczniowie kończący szkołę objęci będą badaniem kompetencji. 
4. Do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które podlegają 

obowiązkowi szkolnemu na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. 
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1) dzieci kończące 6 lat w danym roku kalendarzowym, w którym 
rozpoczyna się rok szkolny; 

2) na wniosek rodziców, dzieci, które w danym roku kalendarzowym 
kończą 5 lat, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej; 

3) dzieci urodzone w terminie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 
2008 roku, po odbyciu rocznego obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego.” 

 
III.  CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
§ 5 

 
1. Szkoła Podstawowa w Żeliszowie realizuje cele i zadania określone w  
  ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie: 
 
 
1)  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły, 

2)  zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 
3)  przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych 

i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 
sprawiedliwości i wolności, 

4)  nawiązuje ze środowiskiem wychowawczym współpracę, sprzyjającą 
realizowaniu celów i zasad obowiązujących w szkole, stosownie do potrzeb 
i oczekiwań środowiska, 

5)  kształtuje u uczniów postawę dialogu, umiejętność słuchania innych 
i rozumienia ich poglądów, 

6)  wyrabia u uczniów samodzielność w dążeniu do dobra w jego wymiarze 
indywidualnym i społecznym, a także poczucia odpowiedzialności za siebie 
i innych, 

7)  uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego 
oraz przygotowuje do życia w rodzinie , społeczności lokalnej i w państwie w 
duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 
patriotycznych, 

8)  przygotowuje do rozpoznawania wartości moralnych oraz dokonywania 
wyborów i tworzenia własnej hierarchii wartości, 

9)  sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości 
szkoły. 
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§ 6 
 
1. Szkoła Podstawowa w Żeliszowie realizuje cele i zadania ujęte w § 5 poprzez: 
 
1)   zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w oparciu     
        o aktualne przepisy, 
2)  powierzanie nauczycielom nauczania poszczególnych przedmiotów zgodnie            
       z ich wyuczoną specjalnością, 
3)  stosowanie w procesie lekcyjnym rozmaitych metod nauczania i środków            
        dydaktycznych oraz indywidualizację nauczania, 
4)  tworzenie szkolnego  zestawu programów nauczania, 
5) udzielanie uczniom mającym trudności w opanowaniu umiejętności  
       i wiadomości oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym stosownej     
       pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 
6)  wypracowywanie z rodzicami szkolnego programu wychowania i   
       profilaktyki, 
7)  organizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a) indywidualnego toku nauki, umożliwiającego ukończenie 
szkoły w skróconym czasie uczniom wybitnie zdolnym, 

b) indywidualnego programu nauki w zakresie jednego lub kilku 
przedmiotów objętych planem nauczania w danej klasie, 

c) opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do 
szkoły, 

d) zajęć pozalekcyjnych (w miarę posiadanych środków), 
e) opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły. 

 
8)   wspieranie działalności organizacji uczniowskich działających na terenie   
         szkoły, 
9)   nawiązywanie kontaktów z rodzicami uczniów w celu głębszego poznania  
         osobowości uczniów, zwłaszcza w przypadku diagnozowania   
         niepowodzeń szkolnych ucznia, 
10) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej  
         w duchu tolerancji, życzliwości, poszanowania praw człowieka. 
 

§ 7 
 
 
1.   Odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz zgodnie    
      z obowiązującymi ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy           
      szkoła – w zakresie zadań opiekuńczych - realizuje zasady:  
 
1) nauczyciel odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów 

przebywających w szkole na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych       
i pozalekcyjnych, 

2) nauczyciele wychowania fizycznego, przyrody, zajęć komputerowych   i zajęć 
technicznych opracowują regulaminy, w których zawierają podstawowe zasady 
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uczestnictwa w zajęciach. Regulaminy uwzględniają przede wszystkim zasady 
bezpieczeństwa i higienę pracy, podlegają zaopiniowaniu przez Radę 
Pedagogiczną oraz zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły, 

 
3) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę, odpowiadają nauczyciele i inni 
pełnoletni opiekunowie, którzy wzięli na siebie obowiązek odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo dzieci. W czasie tego typu zajęć należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 
a) podczas wycieczki przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej   
    (bez korzystania ze środka lokomocji) opiekę powinna sprawować     
     co najmniej jedna osoba na trzydziestu uczniów, 
b) jeśli grupa wykorzystuje środek lokomocji opiekę sprawuje jedna 

osoba na piętnastu uczniów, 
               c)  organizacja turystyki szkolnej i imprez wyjazdowych odbywa się    
                    zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem Wycieczek, 
                d) pozostałe kwestie regulują odrębne przepisy. 
4) nauczyciel  obowiązany jest do pełnienia dyżurów w czasie przerw 

międzylekcyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem, wywieszanym w 
pokoju nauczycielskim, 

5) z pełnienia dyżurów zwolnieni są: Dyrektor Szkoły, nauczycielki w ciąży,     w 
uzasadnionych przypadkach nauczyciel na wniosek własny lub Rady 
Pedagogicznej, 

6) nauczyciel oddziału przedszkolnego  obowiązany jest do ciągłego przebywania 
z dziećmi i odpowiada za ich bezpieczeństwo od chwili rozpoczęcia aż do 
zakończenia zajęć i przekazania dzieci rodzicom, opiekunom lub – za ich 
pisemną zgodą – zezwala na ich samodzielny powrót do domu, 

7) w przypadku stwierdzenia u ucznia zaburzeń rozwojowych, uszkodzenia 
narządów ruchu, wzroku lub innych, nauczyciele zobowiązani są 
do indywidualnego sprawowania opieki, każdy w ramach swoich zajęć. 
Wychowawca klasy zobowiązany jest do przedstawienia Dyrektorowi Szkoły i 
zespołowi uczącemu w danej klasie rodzaju zaburzeń i uszkodzeń 
występujących u dziecka, 

 
8) uczniowi, któremu z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

szczególna forma opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna, pomaga 
wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem, we współpracy z innymi 
instytucjami powołanymi do udzielania pomocy. 

   
 
 
 

§ 8 
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1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli (zwanemu dalej wychowawcą) spośród tych nauczycieli, 
którzy w tym oddziale prowadzą zajęcia dydaktyczne, dbając przy tym o jej 
ciągłość. 

 
2.  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek jednego z organów szkoły, 

rodziców  lub uczniów Dyrektor po zasięgnięciu opinii i przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego może dokonać zmiany wychowawcy. 

 
 
 

IV.  ORGANY SZKOŁY 
 
 

§ 9 
 
1. Organami szkoły są: 
 

1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 

 
 
2. Szczegółowe kompetencje dyrektora szkoły określa art. 39 ustawy o systemie 

oświaty. Zgodnie z nią Dyrektor: 
 
 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły 
oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli 
i wychowawców, 

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli są zgodne z prawem 

oświatowym, 
6) przygotowuje arkusz organizacyjny szkoły, 
7) sprawuje nadzór nad realizacja koncepcji pedagogicznej szkoły oraz rocznego 

planu pracy szkoły, 
8) zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania, 
9) zatwierdza organizację wewnątrzszkolnego  doskonalenia nauczycieli, 
10) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

     11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 
odpowiedzialność za ich wykorzystanie, 
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12)  kontroluje realizację obowiązku szkolnego dzieci zamieszkujących 
w obwodzie szkoły, 

13) ustala zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności 
dla podległych mu pracowników, 

14)  podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 
                podręcznikami na terenie szkoły, 

15)  powołuje  komisję rekrutacyjną. 
16)  podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji do szkoły i oddziału 

przedszkolnego, tryb postępowania rekrutacyjnego, wykaz wymaganych 
dokumentów  oraz  terminy rekrutacji, 

17)  rozpatruje odwołania rodziców/opiekunów prawnych od postanowień 
komisji      rekrutacyjnej, 

18)  informuje w formie pisemnej wójta/ burmistrz/prezydenta miasta, 
właściwego dla miejsca  zamieszkania kandydata do oddziału  o 
nieprzyjęciu go do placówki, w sytuacji, gdy kandydat podlega 
obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, 

19)  do organu prowadzącego o przyjęcie ucznia do dowolnej klasy w trakcie 
roku  szkolnego, gdy wymaga to wprowadzenia zmian organizacyjnych 
skutkujących zmianami planu finansowego placówki, 

20)  odracza obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dziecku 
posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie 
później niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat. 

 
 
3. Dyrektor szkoły ma prawo do: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
2) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącego 

funkcjonowania, 
3) decydowania o przydziale godzin i czynności dodatkowych dla nauczycieli, 

zgodnie z ich kwalifikacjami, 
4) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i 

innym pracownikom szkoły, 
5) decydowania o organizacji zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, 
6) wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z obowiązującymi przepisami 

prawa, 
7) dokonywania formalnej oceny pracy nauczyciela, 
8) udzielania pracownikom  urlopów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 
9) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły. 

 
 
4. Rada Pedagogiczna jest w szkole kolegialnym organem w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  
 
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.  
 
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
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1) podejmowanie uchwał w sprawach: 
a)  wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  
b)  statutu szkoły i jego nowelizacji, 
c) regulaminów wewnętrznych i ich zmiany, 
d) programu wychowawczego oraz szkolnego programu profilaktyki, 
e) podejmowania innowacji i eksperymentów,  
f) skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów, 
g) ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego, 
h) uchylony 
i) ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, 

w tym w sprawach doskonalenia pracy szkoły, 
j) zatwierdzania planów pracy. 

 
 

2) wyrażanie opinii lub formułowanie wniosków w sprawach: 
a) organizacji pracy szkoły, a w szczególności rozkładu zajęć szkolnych, 
b) projektu planu finansowego szkoły, 
c) przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
d) przedstawienia kandydatury Dyrektora Szkoły do odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień 
e) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć oraz zajęć dodatkowych, 
f) wniosku o indywidualny program lub tok nauki, 
g) powoływania komisji stałych i niestałych, 
h) innych opinii i wniosków mających wpływ na działalność szkoły 
 

7. Szczegółowe kompetencje i zasady funkcjonowania Rady określa Regulamin 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Żeliszowie. 

 
8. W szkole działa Rada Rodziców,  która służy współdziałaniu rodziców                

i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania  na dzieci i młodzież przez 
rodzinę i szkołę  w procesie nauczania, opieki i  wychowania zgodnie                       
z    Konstytucją      i Powszechną Deklaracją Praw  Człowieka. 

 
 
9. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, 
      organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór   
      pedagogiczny z wnioskami i  opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
 
 
10. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
 
1)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
 
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania   
    o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 
    nauczycieli, 
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 b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów    
     oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o     
     charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 
 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia     
         lub wychowania szkoły, 
 
3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora    
        szkoły. 
 
11. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego   
       nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o     
       którym mowa w ust. 10 pkt 1  lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor     
       szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.  
       Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia    
       programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
 

 
 
12. Zasady powoływania Rady Rodziców i jej kompetencje zawarte są w   
       Regulaminie Rady Rodziców.  
 
13. Do momentu powstania Rady Szkoły jej zadania przewidziane w ustawie   
       pełni Rada Pedagogiczna.  
 
14. Samorząd Uczniowski jest jednym z podstawowych elementów systemu    
      wychowawczego i stanowi zinstytucjonalizowaną formę samorządnych    
      poczynań ogółu uczniów w szkole, funkcjonującą na demokratycznych  
     zasadach współżycia między jednostkami i między grupami.  
 
 
15. Zadania, uprawnienia i zasady jego działalności są zawarte w Regulaminie  
      Samorządu Uczniowskiego 
 
 
 
 
15. Organy szkoły porozumiewają się poprzez: 
 
 
      1)  posiedzenia Rady Pedagogicznej, 
      2 ) księgę zarządzeń wewnętrznych, 
      3) ogłoszenia na tablicach informacyjnych, 

4) zebrania klasowe i zebrania Rady Rodziców, 
5) rozmowy dyrektora z pracownikami, 
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6) ogólne zebrania wszystkich organów szkoły. 
 

16.  Sytuacje sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły rozwiązuje się na 
drodze negocjacji.  

17.   Ostateczne rozstrzygnięcia w  sprawach, o których mowa w pkt 16 
podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 
 
 

§10. 
 
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania, opieki 

i kształcenia dzieci. 
2. Rodzice maja prawo do: 
 
1) współtworzenia programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły, 

znajomości zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 
2) znajomości szczegółowych wymagań i kryteriów na poszczególne stopnie 

szkolne ze wszystkich przedmiotów, 
3) uzyskiwania bieżącej i rzetelnej informacji i porad w sprawie wychowania i 

dalszego kształcenia dzieci, 
4) uzyskiwania informacji o zakresie i regulaminie badań kompetencji 

przeprowadzanych w szkole, 
5) wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy nauczycieli 

i wychowawcy oraz występowania z własnymi inicjatywami, 
6) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór 

opinii na temat pracy szkoły. 
 
3. Rodzice mają obowiązek: 
 
1) kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów (szczególnie na 

wezwanie w/w), 
2) zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się w domu 

do zajęć lekcyjnych,  
3) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
4) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
5) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych, 
6) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki przez młodzież w wieku do 18 roku życia i zmianach w tym 
zakresie. 

3.7.    uchylony 
3.8.   dbania o spełnianie przez ucznia obowiązku noszenia  stroju   
         zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. 
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4. Kontakty rodziców i nauczycieli odbywają się w formie: 
 
1) zebrań z rodzicami (co najmniej 4 razy w roku szkolnym), 
2) indywidualnych rozmów nauczycieli z rodzicami uczniów (stosownie do 

potrzeb), 
3) wpisów do dzienniczków ucznia i klasowych zeszytów uwag, 
4) spotkań w czasie dni otwartych, 
5) odwiedzin w domach uczniów. 
 
 
 

                            V ORGANIZACJA SZKOŁY 
 
 

§ 11 
 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy 
w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora 
Szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu 
nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły 
zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

 
 
3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę 

pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę 
godzin zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 
4. Dyrektor ma obowiązek planować pracę według zatwierdzonego projektu,      

a o zmianach informować organ prowadzący w formie aneksu do projektu. 
 
 
 
 

§ 12. 
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, 

którzy w kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programami 
wybranymi z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku 
szkolnego. 
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2. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 
określonym w ustawie.  

 
3. Organem prowadzącym oddział jest Gmina  Bolesławiec.  

 
4. Nadzór pedagogiczny w oddziale przedszkolnym pełni Dyrektor Szkoły. 

 
5. Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest członkiem Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej w Żeliszowie i przyjmuje na siebie wynikające z tego 
obowiązki. 

 
6. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej 

odbywa się w  oparciu o zasadę powszechnej   dostępności. 
7. Dzieci przyjmuje się do oddziału przedszkolnego oraz do szkoły  po 

przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem, że dzieci 
zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I z początkiem 
roku szkolnego  z urzędu. 

8. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie odpowiedniego 
wniosku lub zgłoszenia, który można pobrać ze strony internetowej placówki lub 
bezpośrednio w sekretariacie. 

 9.Wnioski złożone po terminie nie są rozpatrywane. 

10.Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie są rozpatrywane. 

11. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 
lub klasy I do większej liczby  placówek,  rodzic  określa preferencje co do 
kolejności przyjęcia. 

12.  Do oddziału przedszkolnego  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na 
terenie Gminy Bolesławiec. 

13 W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w oddziale 
przedszkolnym lub klasie I szkoły podstawowej przeprowadza się pierwszy etap 
postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 1) wielodzietność rodziny; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

      4 )        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
      5 )        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
      6 )        objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 
14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
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postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, 
gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi 
etap postępowania rekrutacyjnego. 

15. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego 
uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Są to następujące 
kryteria: 
 

1. 

 

Dziecko podlega obowiązkowi odbycia przygotowania 
przedszkolnego 

 5 
pkt. 

       
2. 

Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka są zatrudnieni w pełnym 
wymiarze lub rodzic/ prawny opiekun wychowujący samotnie 
dziecko jest zatrudniony w pełnym wymiarze 

2 
pkt. 

3. 
 

Lokalizacja przedszkola jest najbliżej miejsca zamieszkania 
 

 
1 
pkt. 
 

4. Do przedszkola lub szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata 
1 
pkt. 

5. Deklarowany pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie 
1 
pkt. 

 
16.W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy I uwzględnia się kryteria 
określone przez organ prowadzący lub przez dyrektora po w uzgodnieniu z wójtem 
gminy. Są to następujące kryteria: 
 

1. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole  
  5   
pkt. 

2. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole 
  2   
pkt. 

3. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica 
  2   
pkt. 

4. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły 
  1   
pkt. 

 
17. Do wniosku dołącza się opcjonalnie dokumenty potwierdzające spełnianie 
wskazanych kryteriów. 

18.Szczegółowe zasady naboru kandydatów do oddziału przedszkolnego  określa 
Regulamin Rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
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im. Jana Brzechwy w Żeliszowie. 
 
19. Szczegółowe zasady naboru kandydatów do klasy I określa Regulamin 
Rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie. 
 
20. Powoływana przez dyrektora Komisja Rekrutacyjna prowadzi nabór dzieci 
zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Rekrutacyjnej w Oddziale 
Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie oraz 
Regulaminem Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żeliszowie. 
 
 

§ 13 
 
1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor –

uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy – ustala tygodniowy 
rozkład zajęć, określający organizację stałych obowiązkowych i 
nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć zintegrowanych w klasach I-III ustala – 
w porozumieniu z dyrektorem szkoły - nauczyciel prowadzący daną klasę. 

 
 

 
§ 14 

 
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym w klasach IV-VI oraz zajęcia 
zintegrowane w klasach I-III. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
3. Przerwy między lekcjami organizowane są w szkole zgodnie                   z 

wymogami higieny pracy ucznia i nie mogą być krótsze niż 10 minut. 
           W szczególnie uzasadnionych  przypadkach, mających istotny    
     wpływ na sposób organizacji pracy szkoły, dopuszcza się możliwość    
     stosowania przerw o krótszym czasie trwania (jednak nie mniej niż 5    
     minut). 

 
 
 

 
 

§ 15 
 
1. Dyrektor Szkoły przygotowując projekt organizacyjny na dany rok szkolny 

dokonuje podziału oddziałów na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych 
warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem środków finansowych 
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posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie 
ramowych planów nauczania.  

2. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne mogą być prowadzone w grupach, których 
liczebność jest zależna od rodzaju tych zajęć i jest regulowana odrębnymi 
przepisami. 

 
§ 16 

 
1. Dla potrzebujących uczniów szkoły organizowane będą – w ramach 

posiadanych środków- zajęcia w świetlicy szkolnej. 
2. Do podstawowych zadań świetlicy szkolnej należą:  
 
1) realizowanie podstawowych zadań wychowawczo-opiekuńczych oraz rozwijanie 

zainteresowań, 
2) organizowanie aktywnych form wypoczynku sprzyjających podnoszeniu stanu 

zdrowia i sprawności fizycznej, 
3) organizowanie i nadzorowanie samodzielnego wykonywania prac domowych. 
 
3. Nauczyciel ( opiekun ) świetlicy zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco 

dokumentacji pracy świetlicy. 
 
 

§ 17. 
 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu 
pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i 
nauczycieli oraz – w miarę możliwości – wiedzy o miejscowości. 

 
2. Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

a w razie potrzeby także rodzice. 
 
3. Dyrektor  wyznacza pomieszczenie na bibliotekę, zgodnie z możliwościami 

lokalowymi szkoły. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać: 
 
 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
2) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego dla uczniów. 
 
4. Godziny zajęć biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
 
5. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy: 
 
1) udostępnianie zbiorów, 
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2) udzielanie informacji bibliotecznych, 
3) rozmowy z czytelnikami i poradnictwo w wyborze lektury, 
4) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, 
5) inspirowanie aktywu czytelniczego, 
6) prowadzenie różnych form wizualnej informacji o książkach, organizowanie 

konkursów czytelniczych, 
7) gromadzenie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwowanie zbiorów, 
8) prowadzenie statystyki i udostępnianie jej nauczycielom, 
9) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa, 
10) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością. 
 
6. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa Regulamin Biblioteki.   
 

 
§ 18 

 
1. Do realizacji zadań statutowych, w ramach posiadanych środków finansowych i 

możliwości lokalowych, szkoła zapewnia korzystanie z: 
 
1) pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem, 
2) biblioteki, 
3) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, 
4) sali sportowej z zapleczem, 
5) pomieszczeń do realizacji wychowania przedszkolnego, 
6) boiska, 
7) szatni. 
 
2.   Szkoła, w miarę możliwości lokalowych, zapewnia pomieszczenia dla       
     działalności organizacji uczniowskich, świetlicy oraz zastępczej kuchni. 
 
3.  W  szkole mogą być tworzone- w oparciu o odrębne przepisy i w  
     porozumieniu z organem prowadzącym szkołę-  zespoły wczesnego     
     wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego                           
     i  społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności                 
    do  podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego  
    rodziną. 
 
4.  W szkole może być podejmowana działalność przez stowarzyszenie lub inną     
     organizację. 
  
5. Działalność stowarzyszeń lub organizacji o których mowa w ust. 4, wymaga 
uzyskania zgody Dyrektora Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej  i Rady 
Rodziców. 
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 VI.  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 
 

§ 19 
 
 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych 

oraz pracowników obsługi. Obowiązki pracowników administracyjnych i obsługi 
określa Dyrektor Szkoły w przydziałach czynności. 

 
2. Niezależnie od indywidualnych obowiązków określonych w przydziałach 

czynności pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek dbać                           
o bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu na terenie szkoły na równi                         
z pracownikami pedagogicznymi. 

 
3. W szkole mogą być zatrudnieni także inni pracownicy, w zależności od potrzeb                      

i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także z uwzględnieniem możliwości 
finansowych szkoły (np. pedagog szkolny, nauczyciel terapii pedagogicznej, 
logopeda). 

 
 
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne odpowiedzialny jest za ich jakość 

oraz efektywność nauczania i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów, a w szczególności zobowiązany jest do: 

 
1) organizowania prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego oraz stosowania 

różnorodnych metod nauczania, atrakcyjnych środków dydaktycznych, 
2) planowania swojej pracy poprzez opracowanie planu pracy dydaktycznej, 

wychowawczej lub planu wynikowego-  formie ustalonej przez Dyrektora 
Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 

3) doskonalenia umiejętności dydaktycznych, wzbogacania wiedzy merytorycznej, 
umiejętności komunikowania się z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami, 

4) rzetelnego przygotowywania się do zajęć, 
5)  wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz 

zestawu podręczników spośród programów i podręczników dopuszczonych do 
użytku szkolnego i przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie i trybie 
ustalonym na mocy odrębnych przepisów, 

6) wdrażania uczniów do samodzielnej pracy, samooceny, 
7) stosowania szczegółowych zasad zawartych w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania, 
8) wychowywania uczniów zgodnie z przyjętym szkolnym programem 

wychowawczym, 
9) aktywnego uczestniczenia w WDN, 
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10) pomocy uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań i zdolności 
oraz w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, 

11) propagowania zdrowego stylu życia, 
12) systematycznej współpracy z rodzicami, 
13) kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich, szacunku, tolerancji 

oraz wdrażania uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły, środowiska i 
regionu, 

14) pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 
15) zapoznawania się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 
16) pełnienia funkcji opiekuna stażu, w przypadku powierzenia nauczycielowi tej 

funkcji przez Dyrektora Szkoły. 
 
5. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,   
     korzysta z  ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na   
    zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny   
    (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4). 
 
6. Organ prowadzący szkołę i Dyrektor Szkoły są obowiązani z urzędu   
     występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela     
     uprawnienia zostaną  naruszone. 
 
 

§ 20 
 
 
1. Nauczyciele jednego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych oraz 

nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół. 

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe 
lub inne zespoły problemowo- zadaniowe, w zależności od zaistniałych 
potrzeb.     

3. Skład zespołu nauczycieli powoływany jest przez Dyrektora Szkoły 

4. Praca zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły 
na wniosek zespołu. Z wnioskiem o powołanie przewodniczącego zespołu 
może występować również Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę kwalifikacje  i 
kompetencje nauczyciela. 

5. Praca zespołu organizowana jest w oparciu o roczny plan pracy, sporządzany      
początku roku szkolnego, nie później niż do 30 września. 

6. Plan pracy o którym mowa w ust. 5 zatwierdza Dyrektor  Szkoły. 

7. Posiedzenia zespołów są protokołowane. 

8. Po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku 
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szkolnym zespół dokonuje ewaluacji własnej pracy, a o jej efektach 
informuje Radę Pedagogiczną  na posiedzeniu plenarnym. 

 
 
 

§ 21 
 
 
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej   
         nad uczniami, a w szczególności: 

 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie, 
2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów 

przez wychowanków, 
3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniowskim, 
5) propagowanie zdrowego stylu życia, 
6) realizowanie zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego. 
 
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 
 
1) otacza opieką każdego wychowanka, 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia 

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół, 
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, 
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, koordynuje ich działania 

wychowawcze, również wobec tych uczniów, którym potrzebna jest pomoc, 
 
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
 
a) poznania i ustalenia potrzeb dzieci, 
b) udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych oraz otrzymywania od 

nich pomocy we własnych działaniach, 
c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły oraz dążenia do pełnej 

integracji szkoły ze środowiskiem, 
d) zaznajamiania ich z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przekazywania rzetelnej 
informacji na temat ich dzieci, 

e) upowszechniania kultury pedagogicznej, 
 
6) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i pielęgniarką szkolną, 
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7) inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otacza opieką uczniów 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizuje pomoc 
w tym zakresie, 

8) czuwa nad systematycznym uczęszczaniem uczniów na zajęcia szkolne. 
 
 
3. Do szczegółowych obowiązków wychowawcy klasy należy: 
 
1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, 

a w szczególności: 
 
a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad 

wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu, 
utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy 
dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im 
pomocy w nauce szkolnej, 

 
b) interesowanie się postępami uczniów w nauce; zwracanie szczególnej uwagi na 

tych, którzy mają trudności w nauce; analizowanie wspólnie z zespołem 
uczniowskim, samorządem uczniowskim, nauczycielami przyczyn niepowodzeń 
uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych; pobudzanie 
dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, 

 
c) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; badanie przyczyn 

opuszczania przez nich zajęć szkolnych; udzielanie wskazówek i podejmowanie 
inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia 
szkolne i maja trudności w uzupełnieniu materiału nauczania, 

 
d) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym, nauczycielami i rodzicami w 

organizowaniu czytelnictwa uczniów; pobudzanie uczniów do aktywnego 
udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych i interesowanie się ich 
udziałem w różnych formach tych prac. 

 
2) troska o wychowanie moralno – społeczne uczniów, w szczególności: 
 

a) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach 
życzliwości i współdziałania; wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 
rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni oraz ustalaniu 
jednolitych ocen postępowania, 

b) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i 
szerszego środowiska, m.in. :przyzwyczajanie uczniów do wspólnego 
gospodarowania na terenie klasy i wyrabianie w nich poczucia 
współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz ogólnych 
pomieszczeń i terenu szkoły, 

c) rozwijanie samorządnych form społecznego życia klasy, 
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d) interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji 
uczniowskich, utrzymywanie kontaktów z opiekunami tych organizacji, 

e) wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia uczniów w 
szkole i w miarę możliwości  poza szkołą, tak by sprzyjały ich 
rozwojowi i zaspokajaniu potrzeby zabawy, rozrywki i różnorodnego 
działania o charakterze społecznym oraz wyzwalaniu ich inicjatyw i 
samodzielności, 

 
3) pomoc uczniom we właściwym organizowaniu i wykorzystaniu wolnego czasu, 
4) wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w szkole i poza szkołą, 

wdrażanie ich do świadomego postępowania zgodnie z zasadami regulaminu 
uczniowskiego, 

 
5) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie 
środków zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami i 
nauczycielami; udzielanie szczególnej pomocy rad i wskazówek uczniom 
znajdującym się w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

 
4. Opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności: 
 
1) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia 

oraz o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i 
poza szkołą; 

2) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z pielęgniarką 
szkolną oraz rodzicami i opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia. 

 
5. Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów, w szczególności: 
1) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych; 
2) organizowanie niezbędnej pomocy materialnej i opieki dla uczniów wspólnie z 

Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, jak również przy pomocy 
powołanych do tego instytucji i organizacji; 

 
6. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy, w 

szczególności: 
1) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen; 
2) wypisywanie świadectw szkolnych; 
3) sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy; 
4) wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie z 

zarządzeniami lub  poleceniami dyrekcji szkoły oraz uchwałami Rady 
Pedagogicznej, 

5) prowadzenie  „Teczki wychowawcy”, zawierającej dokumenty niezbędne dla 
właściwej realizacji zadań statutowych szkoły, określona przez Dyrektora 
szkoły. 
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7. Dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca 
powinien ustalić na początku każdego roku szkolnego plan pracy 
wychowawczej.  

 
8. W klasach, w których obowiązujące plany nauczania przewidują osobne 

godziny do dyspozycji wychowawcy, należy tematykę zajęć na tych godzinach 
wiązać ściśle z programem wychowawczym szkoły.  

 
9. Wychowawca składa na posiedzeniach Rady Pedagogicznej ustne i pisemne 

sprawozdanie z przebiegu i wyników swej pracy. 
 
 

§ 22 
 
1. Początkującemu nauczycielowi lub nauczycielowi odbywającemu staż na 

wyższy stopień awansu zawodowego, za wyjątkiem ubiegania się o awans na 
stopień nauczyciela dyplomowanego, pomocy udziela opiekun wyznaczony 
przez  Dyrektora Szkoły. 

 
2. Obowiązki nauczyciela opiekuna oraz nauczyciela odbywającego staż 

określają odrębne przepisy 
 
 
 

VII. UCZNIOWIE SZKOŁY 
 
 

§ 23 
 
 
1. Zadania szkoły, dyrektora, rodziców i organu prowadzącego w zakresie 

realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów określa ustawa o systemie 
oświaty. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się i kończy w trybie określonym w 
ustawie. 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, 
które przed dniem l września kończy 6 lat. 

4. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego 
może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.  

5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu 
obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

6. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły 
podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.  
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7. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje 
się:  

a)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, 
b)      na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe 

poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca.  
    8 .  Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora    
         szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 

     9. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być 
objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca 
roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat. 

10.W roku szkolnym 2014/15 do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 
urodzone w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2008 roku. 

11. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z 
art. 20 ust. 1 ustawy o systemie oświaty podlega egzekucji w trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.” 

12.Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego występuje 
wtedy, gdy dziecko podlegające obowiązkowi rocznemu przygotowaniu 
przedszkolnemu opuszcza bez usprawiedliwienia rodziców/prawnych opiekunów co 
najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.” 

 
 

§ 24 
 

 
1. Na wniosek rodziców ucznia i po zasięgnięciu opinii psychologiczno-

pedagogicznej Dyrektor Szkoły może zezwolić na pozaszkolną formę 
realizacji obowiązku szkolnego oraz określa jego warunki. 

 
 
2. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może uzyskać 
świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub  danej klasy, na podstawie 
egzaminów klasyfikacyjnych prowadzonych przez szkołę, której Dyrektor 
zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego (zasady 
przeprowadzania takiego egzaminu znajdują się w WZO ). 
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§ 25 

 
 

Regulamin szkoły 
 
 
 
1. Prawa  ucznia:  
 
 
 
1) Uczeń ma prawo do: 

a) poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności 
osobistej ze strony wszystkich pozostałych członków społeczności szkolnej, 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 
bezpieczeństwo, ochronę  przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 
bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie  jego godności, 

c) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 
szkoły, a także  światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym 
dobra innych osób, 

d) uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i 
Poradnię    Psychologiczno – Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do 
nauczania indywidualnego w domu, 

e) każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony 
nauczyciela, wychowawcy,  samorządu klasowego, Rady Rodziców - 
zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią 
ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań, 

f) rzetelnej, jawnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów             
w nauce, zawierającej wskazanie do dalszej pracy, uzasadnienie                    
oraz informację zwrotną, uwzględniającą odniesienie do poznanych 
wcześniej kryteriów oceny, 

g) znajomości celu lekcji, zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego dla 
niego przekazu treści lekcji, 

h) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w 
toku lekcji, 

i) oceny pracy domowej przez nauczycieli,  
j) ferii i świąt bez pracy domowej, 
k) ukierunkowania jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny co jakiś 

czas swoich starań w  tym zakresie, 
l) wybrania dla niego zrozumiałego, dobrze wydanego podręcznika 

przedmiotowego, 
m) poinformowania go co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu 

każdy nauczyciel, 
n) zgłoszenia chęci poprawy oceny i uwzględnienia tej prośby przez 

nauczyciela w ustalonym przez niego terminie, 
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o) poinformowania go o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych w terminach określonych w statucie, 

p) poinformowania go (oraz jego rodziców) o przewidywanym stopniu 
niedostatecznym w formie pisemnej na miesiąc przed radą klasyfikacyjną, 

q) znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli, wymagań, jakim 
będzie musiał sprostać, 

r) ustalenia z nauczycielem, po długotrwałej nieobecności (co najmniej 2 
tygodnie), okresu zwolnienia ze sprawdzianów i prac klasowych, do czasu 
nadrobienia zaległości, 

s) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

t) uczestniczenia w imprezach szkolnych, opiniowania projektu oceny  
zachowania swoich kolegów, 

u) wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci 
Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych, 

v) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu, 
 
w) zgłaszania swoich propozycji i innowacji dotyczących pracy szkoły do 

wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego, 
x) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz 

bezpiecznej organizacji wycieczki, biwaku lub wyjścia poza szkołę – 
zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie nauki i pracy. 

 
2)  W przypadku naruszania praw ucznia przez innych uczniów lub  
pracowników szkoły, uczniowi przysługuje złożenie skargi do Dyrektora Szkoły. 
 
3)  Skargę składa uczeń  za pośrednictwem rodziców lub prawnych opiekunów. 

 
4)  Skarga wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyn i okoliczności 
naruszenia praw ucznia. 

 
      5) Dyrektor Szkoły rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej wpływu. 
 

6) O uwzględnieniu skargi lub jej odrzuceniu Dyrektor szkoły zawiadamia   na 
piśmie rodziców ucznia lub prawnych opiekunów. 

 
7) Decyzja Dyrektora Szkoły o odrzuceniu skargi jest ostateczna. 
 

 
 
2. Obowiązki ucznia: 

1) Uczeń ma obowiązek: 
a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych 

członków społeczności szkolnej, 
b) brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w 

czasie lekcji, 
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c) uzupełniać braki wynikające z nieobecności, 
d) starannie wykonywać pracę domową, 
e) kształtować nawyk odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym 

zostały zadane, 
f) pracować systematycznie w celu wzbogacenia swojej wiedzy i 

umiejętności, starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy, zgodnie z 
wymaganiami nauczyciela, 

g) wyjaśnić swojej spóźnienie prowadzącemu lekcje nauczycielowi, 
h) dostarczyć wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie swojej 

nieobecności z podpisem rodziców w ciągu jednego tygodnia od powrotu 
do szkoły po okresie nieobecności,  

i) dbać o każdą izbę lekcyjną, szanować książki oraz mienie znajdujące się na 
terenie szkoły,  

j) doprowadzić do porządku miejsce swojej pracy przed opuszczeniem klasy 
lub pracowni, 

k) dbać o swoje zdrowie (nie wolno palić papierosów, spożywać napojów 
alkoholowych, używać narkotyków), 

l) bezpiecznie poruszać się podczas przerw i wykonywać polecenia 
nauczyciela dyżurującego,  

m) przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drodze do szkoły i ze 
szkoły, 

n) noszenia na terenie szkoły stroju zgodnie z obowiązującymi w szkole 
zasadami, 

o) obowiązkiem ucznia jest dbanie o schludny wygląd stroju, 
p) podczas uroczystości szkolnych obowiązkiem ucznia jest noszenie stroju 

galowego ( chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie; 
dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica) 

 
 
 
2) uchylony 
  
   
 3) Obowiązki ucznia w zakresie zasad korzystania na terenie szkoły z  
         prywatnego telefonu komórkowego: 

a) zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych podczas 
zajęć dydaktyczno- wychowawczych prowadzonych na terenie szkoły, 

b) niedozwolone jest wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku oraz 
filmów za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń  
rejestrujących bez uprzedniej zgody właściwego nauczyciela lub 
Dyrektora Szkoły, 

 
c) uczeń  może  korzystać na terenie szkoły( wyłącznie w czasie przerw 

międzylekcyjnych lub po zakończeniu udziału w zajęciach) oraz 
podczas wycieczek szkolnych z własnego telefonu  komórkowego pod 
warunkiem  przedstawienia  wychowawcy klasy pisemnej zgody 
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podpisanej przez rodziców lub prawnych     opiekunów zawierającej 
oświadczenie o całkowitym przejęciu odpowiedzialności za ewentualne 
zaginięcie, kradzież, uszkodzenie lub wykorzystanie niezgodnie z 
prawem aparatu   telefonicznego, 

 
 
d) korzystanie z telefonu bez przedstawienia zgody rodziców, o której 

mowa w pkt. ust.2 pkt 3 lit.c jest  działaniem nielegalnym i odbywa się 
na wyłączną  odpowiedzialność ucznia i jego rodziców, 

 
e) naruszenie przez ucznia   zasad korzystania z telefonu komórkowego na 

terenie szkoły jest  jednoznaczne z niewłaściwym zachowaniem i 
skutkuje    wymierzeniem kar porządkowych przewidzianych w 
niniejszym statucie, co w efekcie  będzie  miało wpływ na bieżące, 
śródroczne i roczne oceny  zachowania, 

 
 

f) w uzasadnionych przypadkach związanych z niewłaściwym 
korzystaniem przez ucznia z telefonu komórkowego wychowawca lub 
inny nauczyciel szkoły ma prawo zatrzymać aparat po uprzednim 
wyłączeniu go przez ucznia i oddać sprzęt właścicielowi po 
zakończeniu zajęć lub  w ustalonym czasie rodzicom ucznia  (wcześniej 
należy spisać model i numer seryjny telefonu). 

 

§ 26 

 

1.    Za rzetelną naukę, wzorową postawę oraz wybitne osiągnięcia  uczeń może     
otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:  

 

 

1)   pochwała wychowawcy, 
2)   pochwała Dyrektora na forum szkoły, 
3)    dyplom na zakończenia roku szkolnego, 
4)   nagroda rzeczowa, 
5)   świadectwo z wyróżnieniem, 
6) wpisanie do kroniki szkolnej uczniów, którzy uzyskali promocję z    
        wyróżnieniem lub odnieśli znaczące  sukcesy naukowe i sportowe    
        (zwycięstwo w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.). 
7) wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów wyróżniającym się w     
        nauce. 
8) wytypowanie uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce,   
        konkursach artystycznych, olimpiadach przedmiotowych, zawodach    
        sportowych do stypendium fundowanego ze środków budżetu Gminy    
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        Bolesławiec lub Rady Rodziców 
 
 

2.  Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów za nieprzestrzeganie statutu szkoły             
i regulaminów wewnętrznych:   
 
 
1) wpisanie uwagi o złym zachowaniu ucznia do zeszytu kontaktów lub   

dzienniczka, 
2) ustne upomnienie wychowawcy  wobec klasy po nieodpowiednim   zachowaniu 

ucznia, 
3) rozmowa nauczyciela lub wychowawcy  z rodzicami w obecności ucznia 

udokumentowana wpisem do dzienniczka, 
4)  pisemne upomnienie przez Dyrektora Szkoły z zawiadomieniem rodziców, 
5) nagana Dyrektora udzielana w obecności uczniów klasy, potem szkoły (na 

apelu), 
6) zawieszenie przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy  prawa do udziału 

w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach klasowych i szkolnych (kara może  być 
zawieszona na czas próby, jeśli uczeń uzyska poręczenie Samorządu 
Uczniowskiego), 

7) wezwanie policji przez Dyrektora Szkoły w przypadku: 
a)  wandalizmu, 
b) pobicia z obrażeniami, 
c) znalezienia narkotyków, 
d) alkoholizmu. 

8) skierowanie sprawy do sądu dla nieletnich. 
 
3. W przypadku udowodnienia uczniowi zniszczenia mienia szkolnego rodzice 

ucznia usuwają szkodę lub pokrywają koszty związane z naprawą. 
 
 
4. Wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowanym 

rodzaju kary w formie pisemnej, za wyjątkiem kar wymienionych w ust.2 pkt 1. 
 
 
5.  W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek Dyrektora Szkoły może zostać 

przeniesiony przez właściwego kuratora oświaty do innej szkoły. O przeniesienie 
ucznia wnioskuje się, gdy: 

 
1) notorycznie łamie postanowienia statutu szkoły oraz regulaminów        

wewnętrznych,  
2)  otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki  zaradcze nie 

przynoszą pożądanych efektów, 
3) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu           

i życiu innych uczniów lub własnemu, 
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4) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, 
zastraszanie. 

 
6. Od nałożonej przez wychowawcę lub Dyrektora  kary, uczeń, jego rodzice lub 

przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać 
się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania kary.  

 
7. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą ucznia oraz   przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego , a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez 
siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 
dni i postanawia:  

 
1)     oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 
2)    odwołać karę; 
3)     zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

 
8. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.  

 
 

VIII. WEWN ĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 
                                             
 

§ 27. 
                      

Postanowienia ogólne 
 
 
1. Ocenianiu podlegają: 

 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2)  zachowanie ucznia. 
 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez  
    nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i   
    umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z      
    podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych    
    w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 
 
3.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę   
     oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania    
     przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz    
     obowiązków określanych w statucie szkoły. 
 

§ 28. 
 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach   
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    oceniania wewnątrzszkolnego. 
 
2.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
 
 1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego   
        zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w 

nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 
 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
otrzymania przez  ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                
    i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć    
     edukacyjnych oraz zajęć, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i  
    trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 
ucznia. 
 
4. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z  przepisami wydanymi na 
podstawie   art. 12 ust.2 z ustawy o systemie oświaty 
 
                                                                       § 29. 
 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 
 
1)   pierwszy semestr trwa od rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- 
      wychowawczych w danym roku szkolnym do dnia klasyfikacji 
      śródrocznej. 
 
2)   drugi semestr trwa od pierwszego dnia nauki następującego po dniu, 
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      w którym odbyła się klasyfikacja śródroczna do dnia zakończenia rocznych 
      zajęć dydaktyczno- wychowawczych 
 
2.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, ale nie później niż do    
     30 września,  informują uczniów oraz ich rodziców o: 
 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych   śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania, 
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych. 
 
3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz ich  rodziców o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania.   
 

 
 

§ 30. 
 

1.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 
edukacyjnych   odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych  ucznia. 
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 
 
3. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, dostosowuje się do 
indywidualnych   potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia: 
 
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego   
    orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno— 
    terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy;  
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 
tego orzeczenia;  
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  
     specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 
poradni   psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
wskazującą na potrzebę  takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który jest 
objęty pomocą  psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
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możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i 
specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 
pkt. 11 ustawy;  
 
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego 
– na podstawie tej  opinii. 

 
§ 31. 

 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 
niepełnosprawność,  posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych na  wcześniejszym etapie edukacyjnym, w 
przypadkach określonych w ustawie. 
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 
na  zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 
czas określony w tej   opinii.  
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć  
    komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w 
tej opinii.  
4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – 
semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
oceny klasyfikacyjnej   wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  
 
5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na 
podstawie opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, zwalnia do końca  danego etapu edukacyjnego 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 obcego nowożytnego. 
6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania zwolnienie z  nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić 
na podstawie tego orzeczenia.  
7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w  
    dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony”  albo „zwolniona”. 

 
 
 

§ 32. 
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 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 
a) śródroczne i roczne,  
b) końcowe. 
 

§ 33. 
1. 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. 
 
2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć 
edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych 
zajęć edukacyjnych  wchodzących w skład tego bloku. 
 
3.  Bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i  
    dodatkowych zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV oraz bieżące oceny     
    klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach I,     
II i III  ustala się w stopniach według skali: 
 
Ocena 
 

Skrót nazwy oceny 
dopuszczany wyłącznie w 
klasyfikacji śródrocznej 

Ocena wyrażona cyfrą, 
stosowana w ocenianiu 
bieżącym 

celujący 
 

cel 6 

bardzo dobry  
 

bdb 5 

dobry 
 

db 4 

dostateczny 
 

dst 3 

dopuszczający 
 

dop 2 

niedostateczny 
 

ndst 1 

 
 

4. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen, o których mowa w ust.3: 
 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie, 
b)  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 
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klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 
wykraczające poza program nauczania, 

c) uczestniczy i odnosi sukcesy  w pozaszkolnych formach aktywności 
związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, 
zawody sportowe), 

d) posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże 
umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia 
indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych, 

e)  z przedmiotów artystycznych  - poza wykraczającymi poza program 
nauczania wiadomościami i umiejętnościami uczeń musi wykazać się 
udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. szkoła 
muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne); 
 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a)   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania w danej klasie, 

b)   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę  do rozwiązywania zadań i problemów  
w nowych sytuacjach, 

c)    stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się  
obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością 
i dojrzałością (odpowiednią do wieku)  wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 
wymagania zawarte                              w podstawach programowych ( około 
75%), 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe  
zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą 
nauczyciela, 

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii 
właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie  w stopniu 
zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do   treści (w zakresie 

odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania 
logiczne miedzy treściami, 

b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  o średnim 
stopniu trudności, 

c) posiada przeciętny  zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała 
kondensacja i klarowność wypowiedzi; 
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5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
a) posiada konieczne,  niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 

kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia 
związków   i uogólnień, 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury 
odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, 
trudności w formułowaniu myśli, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami 

programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 
wiedzy, 

b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym 
stopniu trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy 
i umiejętności  

 

5. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: celujący, bardzo dobry, 
dobry dostateczny i dopuszczający. 

6. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 
niedostatecznym,. 

 
 

§ 34. 
 
 1. Uczeń podlega klasyfikacji: 
    1) śródrocznej i rocznej,  
    2) końcowej. 
 
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen  klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację  śródroczną przeprowadza się na 
zakończenie I semestru, w terminie określanym przez  dyrektora szkoły. 
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 
zajęć  edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen  klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku: 
 
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną 
z tych  zajęć; 
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną    
z tych zajęć. 
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4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć  
    edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje  się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana 
 
5. Na klasyfikację końcową składają się: 
    1)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w 
klasie   
         programowo najwyższej,  
    2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się   odpowiednio w klasach programowo niższych, 
    3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 
najwyższej. 
 
6.  Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 
7.  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego  wydane ze względu na  upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym   klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje  się z 
uwzględnieniem ustaleń zawartych w  indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, o którym  mowa w ustawie. 
8.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej   stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych  ucznia uniemożliwi lub utrudni mu  kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej,  szkoła umożliwia uczniowi   uzupełnienie braków.  
 
9.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną   zachowania. 
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
      1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
      2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 
 11. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący  poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału 
informują ucznia i jego  rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania. 
 
12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele  prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 
ocenę klasyfikacyjną  zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danego  oddziału oraz ocenianego ucznia. 
 
13.  Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć  
       edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe   
       zajęcia edukacyjne.  
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14.  W celu ustalenia ocen zachowania, o których mowa w ust. 12 w szkole 
stosuje się   arkusz pomocniczy. Wzór arkusza stanowi załącznik nr 2 do WZO. 
  
15. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 
orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane 
zajęcia edukacyjne,    a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo 
zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych  społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, o którym mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 
 
 

§ 35. 
 
14. W klasach I–III szkoły podstawowej: 
        1)  oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  
ustalane są według skali określonej w  § 33 ust. 3. 
 
       2)  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
są   ocenami opisowymi. 
        3) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
uwzględnia  poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 
umiejętności w stosunku  do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia  oraz 
wskazuje potrzeby rozwojowe    i edukacyjne ucznia związane przezwyciężaniem 
trudności w nauce lub rozwijaniem  uzdolnień. 
 
 
15. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 
      1) oceny bieżące, śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć   edukacyjnych są ustalane w sposób określony według skali 
określonej w § 33 ust.3 
 
      2) roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych są ustalane w sposób określony według skali określonej w § 33 
ust. 3 
 
      3) śródroczne, roczne  oraz końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania są 
ustalane w    według   skali i zasad   określonych   w § 36. 
 
16. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne 
oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
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17. Przy ustalaniu każdej oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, 
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 
ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
 
18. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 22 ust. 2 pkt. 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 
roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 
najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 
 
 
 
 
 

§ 36. 
Ocenianie zachowania 

 
 
1.  Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od 
klasy   IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 
  
Ocena zachowania Skrót nazwy oceny dopuszczany 

wyłącznie w ocenianiu bieżącym 
wzorowe wz 
bardzo dobre bdb 
dobre db 
poprawne pop 
nieodpowiednie ndp 
naganne ng 
 
 
2. W celu ustalenia  śródrocznej i rocznej oceny zachowania szkoła posiłkuje się 
niżej wymienionymi  kryteriami oraz przyporządkowaną im liczbę punktów (w skali 
od 0 do 3) możliwych do  zdobycia przez ucznia . 
 
 
                                                       Kryteria oceniania zachowania 
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Obszar oceny 
 
 

Kryterium 
 

Liczba  punktów 
 

 
1. Systematyczne i punktualne uczęszczanie na 
zajęcia. 

 
- nie spóźnia się na lekcje, 
- nie ma nieobecności 

nieusprawiedliwionej; 
 

3 

- ma 1 spóźnienie w 
miesiącu, 

- nie ma nieobecności 
nieusprawiedliwionej; 

 

2 

- ma od 1 do 3 godzin 
nieusprawiedliwionych 
lub od 2 do 4 spóźnień 
nieusprawiedliwionych w 
miesiącu;  

 
 
 

1 

- ma 4 i więcej godzin 
nieusprawiedliwionych 
nieobecności lub powyżej 
4 spóźnień  
nieusprawiedliwionych; 

 
 
 
 
 

0 

 
2. Systematyczne przygotowywanie się do zajęć. 

 

 
I. Wywi ązywanie się z 
obowiązków ucznia 

- zawsze wykonuje zadania 
domowe  
- zawsze posiada wymagane 
przybory i pomoce szkolne 
- nie ma udokumentowanych 
uwag 

-  

3 
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sporadycznie nie wykonuje 
zadań domowych,  
- sporadycznie nie posiada 
wymaganych przyborów i 
pomocy szkolnych 
- ma 1 uwagę odnośnie tego 
kryterium;  

-  

2 

- często nie wykonuje zadań 
domowych, 
- często nie posiada 
wymaganych przyborów i 
pomocy szkolnych, mimo 
doposażenia ucznia przez szkołę 
- ma 2 uwagi odnośnie tego 
kryterium;  

-  

1 

- notorycznie nie odrabia zadań 
domowych, 
- notorycznie nie przynosi 
wymaganych przyborów i 
pomocy szkolnych, mimo 
doposażenia ucznia przez szkołę 
- ma powyżej 2 uwag odnośnie 
tego kryterium;  

 

0 

 
3. Aktywnie uczestniczenie w zajęciach 

 
 

 
-aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, 
-wykonuje zadania dodatkowe, 
- mobilizuje rówieśników do 
aktywności 

 
 

3 

-aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, 
- często wykonuje zadania 
dodatkowe, 

 
 
 

2 
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- rzadko jest aktywny na 
zajęciach, 
- często wykonuje zadania 
dodatkowe,  

 

1 

- nie wykazuje aktywności na 
lekcji, 
- nie wykonuje zdań 
dodatkowych, 

 
 
 

0 

 
 
4.  Sumienność, uczynność i pracowitość. 

 
 

 
- zawsze pomaga innym,  
- sumiennie wypełnia obowiązki 
dyżurnego,  
- pozostawia po sobie porządek 
w miejscu pracy i zabawy,  
- brak uwag  

 

3 

 
- często pomaga innym,  
- zdarza mu się nie wypełniać 
obowiązków dyżurnego,  
- pozostawia po sobie porządek 
w miejscu pracy i zabawy,  
- ma jedną 1 uwagę odnośnie 
tego kryterium;  
 
 
 

2 

 
 
II. Postępowanie 
zgodne z dobrem 
społeczności szkolnej 

- pomaga innym na wyraźnie 
polecenie nauczyciela 
- często nie wypełnia 
obowiązków dyżurnego,  
- zdarza mu się pozostawić po 
sobie nieporządek,  
- ma 2 uwagi odnośnie tego 
kryterium;  

 

1 



 44 

- odmawia pomocy, 
- nie wypełnia obowiązków 
dyżurnego,  
- pozostawia po sobie 
nieporządek,  
- ma co najmniej 3 i więcej 
uwag odnośnie tego kryterium;  

-  

0 

 
 
5.  Aktywna praca  na rzecz klasy lub szkoły. 
 
 
- sam podejmuje inicjatywy na rzecz klasy 
i szkoły (dekoracja klasy),  
- bierze aktywny udział w  
uroczystościach klasowych i szkolnych;  
- reprezentuje szkołę w konkursach, 
zawodach itp. 
- wzorcowo przestrzega obowiązującego 
w szkole ceremoniału, 

3 

 
- bierze aktywny udział w  
uroczystościach klasowych i szkolnych,  
- sporadycznie nie uczestniczy w 
organizacji imprez wewnątrzszkolnych; 
- reprezentuje szkołę w konkursach, 
zawodach itp. 
 

2 

- na wyraźne polecenie nauczyciela  
bierze udział w uroczystościach 
klasowych  
i szkolnych, 

- zdarza mu się odmówić wzięcia 
udziału w organizacji imprez 
wewnątrzszkolnych; 

      -     sporadycznie narusza 
obowiązujący w  
             szkole ceremoniał, 
 

1 

 
 
III. Dbało ść o honor i 
tradycje szkoły 
 

      - nie uczestniczy w imprezach     
         wewnątrzszkolnych 
        -notorycznie narusza obowiązujący    
       w   szkole ceremoniał, 
 

0 
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 6. Kulturalne zachowanie w kontaktach z 
dorosłymi                     i rówieśnikami. 
 
- nigdy nie używa wulgaryzmów,  
- nigdy nie przejawia agresywnych 
zachowań 
- nie ma udokumentowanych uwag  

-  

3 

- nie używa wulgaryzmów,  
-nigdy nie przejawia agresywnych 
zachowań, 
- ma jedną uwagę odnośnie tego 
kryterium;  

-  

2 

- zdarza mu się używać wulgaryzmów,  
- ma 2 uwagi odnośnie tego kryterium, 
- nigdy nie przejawia agresywnych 
zachowań, 

-  

1 

 
IV. Dbałość o piękno 
mowy ojczystej. 
 
 
 

- używa wulgaryzmów, 
- zdarza mu się przejawiać agresywne 
zachowania 
- ma co najmniej 3 uwagi odnośnie tych 
kryteriów 

-  

0 

 
7. Przestrzeganie zasad higieny i estetyki 
wyglądu,    dbałość o estetykę przyborów 
szkolnych. 
 
 
- ubiera się stosownie do sytuacji,  
- zawsze dba o przybory szkolne, 
- dba o estetykę zeszytów i książek, 
- nie ma uwag odnośnie tych kryteriów; 

 

 
3 

 
V. Dbałość o 
bezpieczeństwo i 
zdrowie własne oraz 
innych osób.  

- jest zawsze czysty i schludny,  
- ubiera się stosownie do sytuacji,  
- sporadycznie przynosi nieestetyczne 
przybory 
-  dba o estetykę zeszytów i książek 
- ma 1 uwagę odnośnie tych kryteriów; 

 

2 
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- zdarza mu się nieestetyczny wygląd,  
- zdarza mu się ubiór nieadekwatny do 
sytuacji,  
- często nie dba o przybory szkolne, 
estetykę zeszytów i książek, 
-  ma 2 uwagi odnośnie tych kryteriów; 

 

 
1 

 
- nie przestrzega zasad higieny osobistej,  
- najczęściej jego ubiór jest nieadekwatny 
do sytuacji,  
- nie dba o przybory szkolne, 
- nie dba o estetykę zeszytów i książek, 
- ma co najmniej 3 uwagi odnośnie tych 
kryteriów 
 
 
 

 
0 

 
8. Zachowanie w środkach komunikacji 
publicznej,  
na przystankach, w drodze do i ze szkoły. 
 
 
 
 
- zawsze przestrzega regulaminu ucznia 
dojeżdżającego,  
- przykładnie zachowuje się w drodze do 
szkoły oraz ze szkoły do domu,  
- brak uwag odnośnie tego kryterium;  
 

3 

- najczęściej przestrzega zasad 
regulaminu ucznia dojeżdżającego, 

- nie stwarza zagrożeń dla siebie oraz 
innych uczniów i osób postronnych 
w drodze do szkoły oraz ze szkoły 
do domu, 

- ma 1 uwagę odnośnie tego 
kryterium; 

 

2 
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- często zdarza mu się łamać zasady 
regulaminu ucznia dojeżdżającego, 

- stwarza zagrożenie dla siebie oraz 
innych uczniów i osób postronnych 
w drodze do szkoły oraz ze szkoły 
do domu, 

- ma dwie uwagi odnośnie tego 
kryterium; 

 

1 

- notorycznie łamie zasady 
regulaminu ucznia dojeżdżającego, 

- notorycznie stwarza zagrożenia dla 
siebie oraz innych uczniów i osób 
postronnych w drodze do szkoły 
oraz ze szkoły do domu, 

- ma co najmniej 3 uwagi odnośnie 
tego kryterium; 

 

0 

 
9.  Dbałość o zdrowie swoje i innych; nie stosowanie 
używek itp. Przestrzeganie ustalonych zasad oraz 
norm społecznych i etycznych. 
 
- nie inicjuje i nie bierze udziału w 
niebezpiecznych zabawach,  
- interweniuje w przypadkach 
niebezpiecznych zachowań,  
- nie stosuje używek,  
- brak uwag odnośnie tych kryteriów; 

 
 

3 

- nie inicjuje i nie bierze udziału w 
niebezpiecznych zabawach,  
- nie stosuje używek,  
- ma 1 uwagę odnośnie tych kryteriów;  
 
 

2 

 
- sporadycznie bierze udział w 
niebezpiecznych zabawach,  
- nie stosuje używek,  
- ma 2 uwagi odnośnie tych kryteriów;   
 

1 
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- inicjuje i bierze udział w 
niebezpiecznych zabawach,  
- mimo działań profilaktycznych szkoły 
stosuje używki,  
- ma co najmniej 3 uwagi odnośnie tych 
kryteriów 

 

0 

 
 
10. Zachowanie w czasie imprez szkolnych, 
pozaszkolnych oraz wycieczek.  
 
 
- zawsze przestrzega regulaminów 
imprez, 
- brak udokumentowanych uwag; 
 

3 

- przestrzega regulaminu imprezy,  
- ma 1 uwagę odnośnie tego kryterium; 

 

2 
 

- zdarza mu się naruszać regulamin 
imprez,  
- ma 2 uwagi odnośnie tego kryterium, 
- nigdy nie przejawia agresywnych 
zachowań, 
 

1 
 

 
VI. Godne, kulturalne 
zachowanie się w szkole 
i poza nią (imprezy 
szkolne, pozaszkolne, 
wycieczki). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- często narusza regulamin imprez, 
- ma co najmniej 3 uwagi odnośnie tego 
kryteriów 
 

0 

VII. Okazywanie 
szacunku innym osobom 

- odnosi się z szacunkiem do wszystkich, 
- wykonuje polecenia pracowników 
szkoły, 
- nie ma uwag odnośnie tych kryteriów; 
 

3 

 - odnosi się z szacunkiem do wszystkich, 
- wykonuje polecenia pracowników 
szkoły, 
- zdarza mu się obrazić kogoś, ale stara 
się to naprawić: 
- ma 1 uwagę odnośnie tych kryteriów;  
 

2 
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 - odnosi się z szacunkiem do wszystkich, 
- nie zawsze wykonuje polecenia 
pracowników szkoły, 
- zdarza mu się obrazić kogoś, 
- ma 2 uwagi odnośnie tych kryteriów;   

1 

 -  nie okazuje szacunku innym, 
- notorycznie nie wykonuje poleceń 
pracowników szkoły, 
- obraża innych 
- ma co najmniej 3 uwagi odnośnie tych 
kryteriów 
 

0 

 
 
 

3. Wychowawca klasy ustala dla ucznia  śródroczną i roczną ocenę 
klasyfikacyjną zgodnie z postanowieniami § 36 ust.2,  przeliczając uzyskaną 
liczbę punktów na  ocenę zachowania według następującej zasady, z 
zastrzeżeniem ust 4 i 5: 

 
 

Liczba punktów  
uzyskana przez ucznia  

śródroczna lub roczna 
klasyfikacyjna ocena 
zachowania 

33-31 wzorowe 
30-28 bardzo dobre 
27-22 dobre 
21-17 poprawne 
16-13 nieodpowiednie 
12-0 naganne 

 
 

4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych w ilości : 
a) od 16 do 25  godzin lekcyjnych w ciągu semestru  uczeń nie może 

uzyskać wyższej niż    dobre  klasyfikacyjnej  oceny zachowania, 
b) od 26 do 35 godzin lekcyjnych w ciągu semestru  uczeń nie może 

uzyskać wyższej niż    poprawne  klasyfikacyjnej  oceny zachowania, 
c) powyżej 35 godzin lekcyjnych w ciągu semestru  uczeń nie może 

uzyskać wyższej niż  nieodpowiednie  klasyfikacyjnej  oceny 
zachowania. 

 
 
5.   Uczeń, który otrzymał w danym semestrze upomnienie Dyrektora Szkoły nie   
      może uzyskać odpowiednio śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej oceny     
      zachowania   wyższej niż dobre,  a w przypadku otrzymania w ciągu  
      semestru nagany Dyrektora Szkoły nie może otrzymać odpowiednio w     
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      wyniku klasyfikacji   śródrocznej lub rocznej  oceny    zachowania wyższej  
      niż   nieodpowiednie. 
 
6.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono   

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych 
zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno--pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 

 
 
 

§ 37. 
 

Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności 
 
 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 
edukacyjnych,   jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, 
za który   przeprowadzana jest klasyfikacja. 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin  klasyfikacyjny. 
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać  egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 
 
4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć  
    edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana” 
 
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 
szkoły. 
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień  zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego  w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego 
w dodatkowym   terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
8. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z 
zastrzeżeniem § 38 ust.  1 i  § 39 ust. 1. 
 
9.  Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa § 37 ust. 2 i 3 przeprowadza się w 
formie   pisemnej i ustnej. 
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10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 
technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 
 
11. Dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się 
egzaminów klasyfikacyjnych z:  
 
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć  
     technicznych i wychowania fizycznego oraz  
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 
12. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz egzamin 
klasyfikacyjny  organizowany na podstawie art. 66 ust. 1b ustawy, przeprowadza 
komisja, w której skład wchodzą:  
 
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;  
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
 
13. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20zh ust. 3 i 
3a  ustawy, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  
 
    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako  
         przewodniczący komisji;  
     2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 
jest przeprowadzany ten egzamin.  
 
14. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka 
obcego  nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o 
którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we 
własnym zakresie   naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 
obowiązkowego lub uczęszcza do  oddziału w innej szkole na zajęcia z języka 
obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela 
danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego    w innej szkole, w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 
15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16 ust. 8 
oraz art.  20zh ust. 3 i 3a ustawy, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z 
których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego 
dnia. 
 
16. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów – rodzice ucznia. 
 
17. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w 
szczególności:  
     1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  
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     2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 
5 i 6;  
     3) termin egzaminu klasyfikacyjnego 
     4) imię i nazwisko ucznia;  
     5) zadania egzaminacyjne;  
     6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
 
18. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 
informację o   ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 
przez ucznia zadania   praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 
ucznia. 
 
 

§ 38. 
 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości 
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 
– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich 
   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno--wychowawczych. 
 
6.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  
   1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako  
       przewodniczący komisji;  
   2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  
   3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
 
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w 
pracy komisji  na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim  przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego 
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły. 
 
8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  
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2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  
3) termin egzaminu poprawkowego 
4) imię i nazwisko ucznia;  
5) zadania egzaminacyjne;  
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 
o ustnych   odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie,    wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 
końca września. 
11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest  
      ostateczna, jeżeli rodzice ucznia nie wniosą zastrzeżeń w ciągu 5 dni roboczych 
od dnia  przeprowadzenia egzaminu. 
12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę lub semestr. 
13. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden 
raz w  ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 
języka regionalnego, pod  warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie 
programowo wyższej. 

 
§ 39. 

 
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że   roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna  zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi 
trybu ustalania tych ocen. 
 
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 , zgłasza się od dnia ustalenia rocznej 
oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
rocznych zajęć  dydaktyczno-wychowawczych. 
 
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z 
przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje 
komisję, która: 
       1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
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        2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 
ocenę  klasyfikacyjną zachowania. 
 
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1  
     ustawy, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
 
5.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć 
artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i 
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 
6.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż 
w terminie  5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w  ust. 1.  
7.  Termin  przeprowadzenia sprawdzianu, o którym mowa w ust. 6 uzgadnia się z 
uczniem  i  jego rodzicami. 
 
 
 
 
 8. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt.1, wchodzą:  
 
      1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako  
          przewodniczący komisji;  
 
       2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  
 
       3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
 
9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w 
pracy komisji  
    na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 
takim  przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 
prowadzącego  takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej    szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 
10. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, wchodzą:  
 
      1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako  
          przewodniczący komisji;  
       2) wychowawca oddziału; 
       3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  
       4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  
       5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  
       6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  
       7) przedstawiciel rady rodziców. 
 
11.  Komisja, o której mowa w ust. 3 pkt.2 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  
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      zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w   
ust. 1. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów.  
      W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 
12.  Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, 
zawierający  w  szczególności: 
 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  
4) imię i nazwisko ucznia;  
5) zadania sprawdzające;  
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  
 
13. Do protokołu, o którym mowa w ust. 12, dołącza się odpowiednio pisemne 
prace ucznia,  zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą 
informację o wykonaniu  przez ucznia zadania praktycznego. 
 
14. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, sporządza się protokół  
    zawierający w szczególności:  
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  
2) termin posiedzenia komisji;  
3) imię i nazwisko ucznia;  
4) wynik głosowania;  
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 
 
15. Protokoły, o których mowa w ust. 12 i 14, stanowią załączniki do arkusza ocen 
ucznia. 
 
16. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć  
      edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z 
wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 
może być  zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  ust. 17. 
 
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o 
którym   mowa w ust. 3 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym  terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z 
uczniem i jego rodzicami. 
 
18. Przepisy ust. § 39. stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych 
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 
ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3,   jest ostateczna. 
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§ 40. 
 
Ustalanie warunków i trybu otrzymywania wyższych niż przewidywane 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjne zachowania. 
 
1.  Nie później niż na 30 dni przed rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem Rady 
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są 
obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego 
niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,  
natomiast wychowawca klasy informuje ucznia i   jego rodziców o przewidywanej 
rocznej  ocenie  klasyfikacyjnej zachowania. 
 
 2. Przekazywanie informacji, o której mowa w ust.1 wymaga formy pisemnej i jest 
zadaniem wychowawcy danej klasy. 
 
3.  Rodzic ucznia potwierdza podpisem fakt zapoznania się z propozycją oceny  
      dziecka. 
4.   Ostateczne ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych  
      zajęć edukacyjnych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania, a także 
ich komunikowanie w formie pisemnej rodzicom i uczniom następuje nie później 
niż  na 3 dni  robocze przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
 
5.   Przekazanie rodzicom uczniów informacji, o których mowa w ust. 4 jest  
      zadaniem wychowawcy klasy. 
 
6.   Przekazywanie informacji, o której mowa w ust.5 wymaga formy pisemnej 
         
7.   Rodzice uczniów potwierdzają podpisem przyjęcie do wiadomości  
      informacji o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć  
      edukacyjnych  oraz ocenie  zachowania. 
8.   Dokumentacja związana z czynnościami , o których mowa w ust. 1 i 4  
przechowywana jest w sekretariacie szkoły łącznie z pozostałą dokumentacją 
dotyczącą klasyfikacji. 
 
9.  Zatwierdzenie  śródrocznych  ocen klasyfikacyjnych następuje w terminie  
określonym przez Dyrektora Szkoły, jednak nie później niż na 3 dni robocze  przed 
datą  zakończenia  zajęć dydaktyczno- wychowawczych  w I semestrze. 
  

               10. Zatwierdzenie  rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych następuje w  
                        terminie określonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż na 7 dni   
                        przed datą  zakończenia  zajęć dydaktyczno- wychowawczych  w danym roku  
                        szkolnym. 
  
               11.  Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z     
                        obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zrealizowanie przez    
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                        ucznia  zadań dydaktycznych przydzielonych przez właściwego nauczyciela,  
                         bądź przystąpienie do egzaminu sprawdzającego. 

 
12.   Egzamin sprawdzający, o którym mowa w ust. 11, organizuje się nie później 
niż w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
 
13.   Podanie o egzamin sprawdzający składają do dyrektora szkoły w imieniu  
        ucznia rodzice  nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od  otrzymania   
        informacji    o ustalonej ocenie. 
 
14 . W celu przeprowadzenia egzaminu Dyrektor powołuje komisję w składzie:  
       Dyrektor Szkoły, nauczyciel, który ustalał ocenę (jako egzaminujący) oraz  
       drugi nauczyciel tego samego lub innego przedmiotu. 
 
15. Z egzaminu sporządza się protokół, który łącznie z zadaniami  
      egzaminacyjnymi przechowuje się w dokumentacji szkoły. 
 
16. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego nie może  
      być niższa od wcześniej ustalonej 
 
17.  Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania   
       jest wystąpienie przez ucznia za (pośrednictwem rodziców) do wychowawcy  
       z pisemnym wnioskiem o rozpoczęcie procedury poprawy oceny. 
 
18. Wniosek, o którym mowa w ust. 17 składa się na piśmie w terminie 3 dni  
      roboczych od uzyskania przez ucznia i jego rodziców  informacji o  
      proponowanej ocenie zachowania. 
 
19. Wychowawca klasy informuje pozostałych nauczycieli o umożliwieniu  
       poprawy oceny zachowania danemu uczniowi. 
 
20. W celu monitorowania przebiegu poprawy oceny zachowania przez danego  
      ucznia, wychowawca wyznacza uczniowi zadania do zrealizowania na rzecz  
      klasy lub szkoły, określa sfery zachowania ucznia wymagające poprawy  
      oraz zakłada i prowadzi "Arkusz poprawy oceny zachowania ucznia",  
      którego wzór stanowi załącznik nr 1 do WZO. 
 
21. W czasie trwania procedury poprawy oceny zachowania arkusz, o którym  
      mowa w ust. 20 przechowywany jest w dzienniku lekcyjnym i na bieżąco  
      uzupełniany przez zespół nauczycieli uczących danego ucznia 
 
22. Spełnienie kryteriów zwartych w "Arkuszu poprawy oceny zachowania"  
     stanowi podstawę do uzyskania wyższej niż proponowana oceny zachowania. 
 
23. W przypadku, gdy uczeń dopuści się rażącego naruszenia obowiązujących  
      norm etycznych i społecznych w okresie od ustalenia  rocznych ocen     
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      zachowania do  klasyfikacyjnego posiedzenia  Rady Pedagogicznej lub w  
      okresie od klasyfikacyjnego  
       posiedzenia Rady Pedagogicznej do zakończenia zajęć dydaktyczno-  
       wychowawczych w   danym roku szkolnym, wychowawca klasy może zmienić   
       uczniowi ustaloną  wcześniej  roczną ocenę   klasyfikacyjną   zachowania, z  
       zastrzeżeniem ust.24 
    
24. Zmiana oceny, o której mowa w ust. 23 następuje w drodze uchwały Rady 
Pedagogicznej po rozpatrzeniu pisemnego wniosku wychowawcy klasy.  
 
25.  Wniosek, o którym mowa w ust. 24  musi zawierać uzasadnienie potrzeby 
dokonania  zmiany rocznej oceny zachowania ucznia wraz z podaniem przyczyn. 
 
26. W przypadku dokonania zmiany uczniowi rocznej oceny zachowania w trybie 
określonym  w ust. 23 i 24, wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców ucznia 
za pośrednictwem sekretariatu szkoły, listem poleconym. 
     

 
§ 41. 

 
 

Warunki promocji i ukończenia szkoły 
 
 
1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym 
promocję do   klasy programowo wyższej. 
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 
ucznia w  danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna 
może postanowić o powtarzaniu klasy przez  ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, 
na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo 
na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli 
poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 
treści nauczania przewidzianych w programie  nauczania dwóch klas. 
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy  
    programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych   
    oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka  
    regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem    
    § 38 ust. 13. 

 
 
 

§ 42. 
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1. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 
potrzebie  kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 
uwzględniając ustalenia  zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, o którym mowa w  ustawie. 
2. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma 
opóźnienie w  realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który 
uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka 
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane 
za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w 
jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania 
dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu 
roku szkolnego. 
3. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza  
klasę. 

 
 

§ 43. 
 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z   
wyróżnieniem. 
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, 
do   średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny 
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
 
3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 
ocen, o  której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych 
ocen   klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena 
nie jest liczbą  całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 
 
4. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 
klasyfikacyjnych  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 
 
5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, 
do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także końcowe oceny 
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
 
6. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 
ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych 
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ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób 
ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w 
górę. 
 

 
 
 

§ 44. 
 
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 
 
    1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć  
        edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,  
     2)  przystąpił   do sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej 
 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 
uwzględniając ustalenia zawarte w  indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, o którym mowa w ustawie. 

 
3. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1 powtarza 

ostatnią klasę   szkoły podstawowej  i przystępuje w roku szkolnym, w 
którym powtarza tę klasę do   sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej. 

 
 
 
 

 
§ 45. 

Informowanie o kryteriach oceniania, ustalanie i uzasadnianie ocen oraz 
udzielanie informacji zwrotnej. 

 
1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę z obowiązkowych i dodatkowych zajęć    
    edukacyjnych. 
2. W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie 
informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się poprzez 
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien 
się uczyć. 
3. Informacje o których mowa w ust. 2 mogą ponadto pochodzić od innego ucznia- 
ocena   koleżeńska  lub być wynikiem samooceny. 
4. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów, w jaki sposób będą 
oceniane poszczególne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 
5. Informacja , o której mowa w ust. 4, zawarta w opracowywanym przez 
nauczyciela   Przedmiotowym Systemie Oceniania, wymaga wskazania, które oceny 
będą ustalane   ustnie, a które pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 8 
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6. Każda ocena ustalona przez nauczyciela musi być poparta odpowiednim                 
(  ustnym lub  pisemnym) komentarzem, zawierającym elementy oceny rozwojowej. 
7. W Przedmiotowym Systemie Oceniania nauczyciel określa kiedy podczas oceny 
pracy   ucznia  będzie stosował komentarz słowny lub pisemny, z zastrzeżeniem ust. 
8 
8. Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia obejmującą 
tematycznie  więcej niż 2 jednostki lekcyjne, nauczyciel pisemnie podaje kryteria do 
pracy, czyli określa co będzie podlegać ocenianiu. 
9.  W komentarzu do prac ucznia, o których mowa w ust. 8 nauczyciel odnosi się do 
wcześniej ustalonych kryteriów oceniania. 
10. Komentarz, o którym mowa w ust. 9, zawierający elementy określone w ust. 2 
udzielany jest w formie pisemnej. 
11. W przypadku stosowania przez nauczyciela krótszych form sprawdzających 
wiadomości   i  umiejętności, innych niż formy określone w ust. 8, nauczyciel może 
ustnie określić kryteria i uzasadnić ustaloną ocenę. 
12. Każda ocena sumująca, ustalona w wyniku oceniania bieżącego w odniesieniu 
do form,  o których mowa w ust. 11  za pomocą skali określonej w § 33 ust. 3  
wymaga krótkiego pisemnego komentarza. 
13. Określanie kryteriów, formułowanie oceny oraz uzasadnianie i udzielanie 
informacji zwrotnej z wychowania fizycznego może mieć formę ustną. 
14.  Prace ucznia, które nie podlegają ocenie, ale są sprawdzane przez nauczyciela w 

celu monitorowania postępów w nauce mogą być opatrzone sygnaturą „spr.” 
(sprawdzono)           oraz datą i podpisem. 

15. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  
16.  Wszystkie  prace kontrolne oraz  inne prace ucznia podlegające ocenia są  
       przechowywane na terenie szkoły do zakończenia czynności   klasyfikacyjnych 
w  danym roku szkolnym. 

§ 46. 
 
 

 
1. Nauczyciele udzielają uczniom i  rodzicom uczniów informacji o bieżących 

postępach     i trudnościach  uczniów w nauce w trakcie rozmów 
indywidualnych, konsultacji, zebrań z  rodzicami itp.  

2. Nauczyciele i wychowawcy klas na bieżąco kontaktują się osobiście lub 
pisemnie  z rodzicami uczniów w przypadku zaistniałych trudności 
wychowawczych, w tym w przypadkach niewłaściwego zachowania. 

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 nauczyciel może 
stosować zeszyt kontaktów. 

4. Udzielanie informacji o bieżących  postępach uczniów może odbywać się za 
pomocą dziennika elektronicznego, o ile takie narzędzie będzie finansowane z 
budżetu szkoły. 

5. Zadaniem nauczyciela danych zajęć edukacyjnych jest skuteczne i 
udokumentowane kontaktowanie się z rodzicami ucznia wykazującego 
trudności w nauce. 



 62 

6. Zadaniem wychowawcy oddziału  jest skuteczne i udokumentowane 
kontaktowanie się z rodzicami ucznia sprawiającego trudności 
wychowawcze. 

7. Nauczyciele i wychowawcy udzielają wsparcia psychologiczno-   
          pedagogicznego  uczniom  i rodzicom uczniów wykazujących kierunkowe  
          uzdolnienia według zasad określonych w  § 46. 

 
8. Wychowawcy klas na bieżąco podejmują działania w celu motywowania  
     uczniów do  dalszych postępów w zachowaniu oraz dostarczają uczniom                  
   i rodzicom  informacji zwrotnej w tym zakresie w sposób określony w ust. 1. 
 
9. Począwszy od klasy IV, w  celu realizacji zadań , o których mowa w ust. 8 w   

Szkole stosuje się arkusz pomocniczy. Wzór arkusza stanowi załącznik nr 3 
do WZO. 

   
10.  W klasach I-III realizacja zadań, o których mowa  w ust. 8 odbywa się na  
    zasadach  ustalonych w ust.1. 

 
 

§ 47. 
 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace 
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca  oceniania ucznia jest 
udostępniana uczniowi  lub jego rodzicom  na terenie szkoły lub, za  zgodą 
nauczyciela, może być przekazana do wglądu w domu ucznia. 
 

2.   Obowiązkiem nauczyciela jest okazać uczniowi do wglądu każdą ocenioną  
      pracę pisemną nie później niż w ciągu 14 dni od przeprowadzenia pisemnej  
      formy  sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

 
                   3.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu  
                        klasyfikacyjnego,  egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna  
                        dokumentacja  dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu  
                        uczniowi lub jego rodzicom.” 

 
 

 
 

IX  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 48. 
 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 49. 
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1. Szkoła  posiada własny sztandar. 
2. Szkoła  posiada własny ceremoniał, którego wdrażanie                          
      i upowszechnianie jest zadaniem Rady Pedagogicznej i Samorządu  
     Uczniowskiego. 
 

§ 50. 
 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa 

organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 
3. Regulaminy określające działalność organów szkoły oraz te, które wynikają z 

celów i zadań szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak 
również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

 
§ 51. 

 
1. Dopuszcza się dokonywanie uzupełnień i zmian w statucie. 
2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada 

Pedagogiczna, 
3. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały. 
 

§ 52. 
 
O nowelizacji statutu Dyrektor Szkoły powinien powiadomić organ prowadzący 
oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 

  § 53. 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu mają 
zastosowanie odrębne przepisy.” 

        
 
 


