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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Mazowieckim jest publiczną szkołą 
podstawową. 

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej  
w Grodzisku Mazowieckim. 

3. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 
4. Adres szkoły: Grodzisk Mazowiecki 05-825, ul W. Westfala 3. 

§ 2 

1. Szkoła jest placówką publiczną działającą na podstawie aktów prawnych 
obowiązujących, niniejszego statutu oraz innych aktów prawnych wewnątrzszkolnych. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Grodzisk Mazowiecki. 
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 
4. Szkoła jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie 

odrębnych przepisów. 
5. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację na podstawie odrębnych przepisów. 
6. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  
7. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat. 
8. W szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne do roku szkolnego 2018/2019 włącznie. 
9. W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne. 

§ 3 

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii 

Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim; 
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim; 
3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ szkoły, w którego skład 

wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim; 

4) radzie rodziców – należy przez to rozumieć organ szkoły, w którego skład 
wchodzą wszyscy przedstawiciele rodziców Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim; 

5) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć organ szkoły, w którego 
skład wchodzą przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim; 

6) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, a także wychowawcę  
oraz innego pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim; 

7) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim; 

8) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9) statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut; 



10) wewnątrzszkolnym ocenianiu lub wzo – należy przez to rozumieć zasady 
oceniania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej  
w Grodzisku Mazowieckim. 
  



Rozdział II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 4 

1. Celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, 
emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Zadaniem szkoły jest: 
1) wprowadzenie dziecka w świat wiedzy; 
2) przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz 
3) wdrażanie do samorozwoju. 

3. Szczegółowe cele i zadania szkoły określone zostały w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

4. Głównym celem wszelkich działań podejmowanych przez szkołę i rodziców jest 
dobro dziecka, wszechstronny rozwój ucznia przy ścisłej współpracy rodziców, szkoły  
i samego ucznia. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu 
wychowawczo-profilaktycznego tj. w szczególności: 

1) upowszechnianie wśród uczniów znajomości i przestrzegania prawa; 
2) kształtowanie tożsamości regionalnej jako integralnej części tożsamości 

narodowej, w tym m.in. budzenie zainteresowania przeszłością oraz kulturą 
regionu i jej związków z kulturą narodową, zapoznanie z tradycjami, 
zwyczajami i obrzędami regionalnymi, kształtowanie postawy poszanowania 
tradycji i symboli narodowych; 

3) rozwijanie samorządności uczniowskiej i przygotowanie uczniów do roli 
świadomego obywatela państwa demokratycznego, w tym m.in. 
upowszechnianie treści zawartych w Konwencji Praw Dziecka, Deklaracji 
Praw Człowieka, kształtowanie postawy patriotycznej; 

4) budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez tworzenie i kultywowanie 
jej tradycji, w tym m.in. popularyzowanie sylwetki patrona w środowisku 
szkolnym i lokalnym, dbanie o wizerunek ucznia zgodnie z przyjętymi norami 
i sylwetki absolwenta; 

5) kształtowanie tożsamości europejskiej, w tym m.in. przybliżanie zasad 
funkcjonowania Unii Europejskiej, kształtowanie świadomości „Jestem 
Polakiem – Jestem Europejczykiem”; 

6) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i środowiska społecznego uczniów; 
7) motywowanie uczniów do nauki i rozwijanie zainteresowań oraz 

wewnętrznego potencjału; 
8) realizacja obowiązku szkolnego w tym m.in. zapobieganie nieprawidłowej 

frekwencji; 
9) wspieranie i tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju ucznia, w tym 

m.in. wzmacnianie poczucia własnej wartości i samooceny, rozwijanie 
mocnych stron i potencjalnych możliwości, zdobycie umiejętności 
podejmowania wyzwań, rozwiązywania problemów i radzenia sobie  
z porażkami oraz dostrzegania i doceniania nawet małych sukcesów, 
rozwijanie i wspieranie kreatywnego i twórczego myślenia, motywowanie  
do samokształcenia i samodoskonalenia; 

10) kształtowanie duchowej dojrzałości uczniów; 
11) przygotowanie uczniów do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia; 



12) popularyzowanie zdrowego stylu życia, w tym m.in. kształtowanie 
umiejętności organizacji wypoczynku biernego i czynnego jako formy 
zorganizowania czasu wolnego, propagowanie proekologicznego modelu 
życia; 

13) budowanie właściwych relacji rówieśniczych, w tym m.in. przeciwdziałanie 
wszelkim formom agresji i przemocy; 

14) uświadamianie uczniów i ich rodziców odnośnie bezpiecznego  korzystania  
z komputera, telefonu komórkowego i Internetu; 

15) uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków 
psychoaktywnych; 

16) przygotowanie uczniów do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym; 
17) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru drogi dalszego kształcenia; 
18) współpraca z rodzicami; 
19) zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w działania 

profilaktyczne. 
5. Szczegółowe cele i zadania oddziałów przedszkolnych określone zostały w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego. 
6. Szczegółowe cele i zadania oddziałów gimnazjalnych zostały określone w podstawie 

programowej dla gimnazjum. 
7. W zakresie realizacji celów i zadań szkoła m.in.: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do podjęcia 
dalszej nauki; 

2) rozwija szacunek do człowieka, a także jego praw i obowiązków; 
3) kształtuje poczucie tożsamości narodowej oraz postawę szacunku dla kultur 

innych narodów; 
4) rozwija wrażliwość społeczną, postawy prospołeczne i przygotowuje do 

czynnego uczestnictwa w życiu społecznym; 
5) kształtuje postawę szacunku dla przyrody oraz działań na rzecz ochrony 
środowiska; 

6) zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają 
w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności 
wymagające zapewnienia opieki w szkole; 

7) zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 
8) zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały 
ćwiczeniowe na poszczególnych poziomach edukacyjnych. 
 

§ 5 
 

1. Cele i zadania określone w przepisach prawa oraz w §4 niniejszego statutu szkoła 
realizuje m.in. poprzez: 

1) organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się: 
a) procesy edukacyjne w szkole planowane są w sposób, który służy 

rozwojowi uczniów; 
b) uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane 

wobec nich oczekiwania; 
c) informowanie ucznia o jego postępach w nauce, ocenianie pomaga 

uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój; 
d) nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają 

ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się; 
e) nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. 



2) nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej: 

a) w szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem 
osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego; 

b) uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań  
i rozwiązywania problemów; 

c) podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych 
warunków i sposobów jej realizacji; 

d) w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,  
z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się  
i wdraża wnioski z tych analiz. 

3) stwarzanie sytuacji, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania 
różnorodnych aktywności; 

4) kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych poprzez realizowanie 
działań wychowawczych i profilaktycznych dostosowanych do potrzeb 
uczniów i środowiska lokalnego; 

5) wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
tj. m.in. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie 
odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. 

6) współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych; 
7) promowanie wartości edukacji; 
8) pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły. 

2. W celu realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania  
z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem: sal lekcyjnych, biblioteki, 
świetlicy, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniającego 
wymogi wskazane w odrębnych przepisach, zespołu urządzeń sportowych  
i rekreacyjnych, pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 
  



Rozdział III 

ORGANY SZKOŁY 

§ 6 

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez  
te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego oraz niniejszym statutem. 

§ 7 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w celu organizacji praktyk 
pedagogicznych; 

8) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

9) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL 
ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje  
w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

i innym pracownikom szkoły; 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników szkoły. 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 
rodzicami i samorządem uczniowskim. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor. 
 



§ 8 
 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 
pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,  
w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej szkoły. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przez rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę, albo co 
najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
oraz informacje o działalności szkoły. 

 
§ 9 

 
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  
w celu doskonalenia pracy szkoły. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
2) projekt planu finansowego; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki; 
6) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczycieli 

programu nauczania;  
7) ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej połowy jej członków. 



4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, 
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego szkołę. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 
ostateczne. 

5. W przypadku określonym w ust. 4 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę 
pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej 
są protokołowane. 

7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz jego zmian i uchwala statut  
lub jego zmiany. 

8. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela  
ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

9. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej 
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra 
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także  innych pracowników szkoły.  
 

§ 10 
 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 
szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa m.in. 
wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 
1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora.  
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4. 

 
§ 11 

 



1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada 
samorządu uczniowskiego. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu  
są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  
i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z 

zakresu wolontariatu. 
6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 
§ 12 

 
1. Organy szkoły współdziałają ze sobą z poszanowaniem wzajemnej niezależności oraz 

zakresu kompetencji m.in. poprzez: wymianę informacji, możliwość składania 
wniosków w zakresie poprawy efektywności pracy szkoły, możliwość udziału  
w swoich zebraniach. 

2. Organy szkoły obowiązane są informować się wzajemnie o podejmowanych  
i planowanych działaniach lub decyzjach dotyczących życia szkoły. Realizacji tego 
celu służą: 

1) zebrania rady pedagogicznej z udziałem przedstawicieli rady rodziców  
i samorządu uczniowskiego; 

2) nauczyciel – opiekun samorządu pełniący rolę łącznika między radą 
pedagogiczną a samorządem uczniowskim; 

3) zebrania rady rodziców z udziałem przedstawicieli rady pedagogicznej  
i samorządu uczniowskiego; 

4) gazetki informacyjne; 
5) tablice ogłoszeń; 
6) zarządzenia dyrektora; 
7) strona internetowa szkoły. 

3. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor w formie pisemnej w terminie 
14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia o powstaniu sporu. Rozstrzygnięcie 
dyrektora jest ostateczne. 

4. Jeżeli dyrektor jest stroną  sporu, każdy z pozostałych organów wybiera po dwóch 
swoich przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygnięcia sporu. 
Komisja rozstrzyga spór w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej powołania. 
Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne. 



  



Rozdział IV 
 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
 

§ 13 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej 

niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą Prawo oświatowe, 
nie więcej niż 27 uczniów. 

3. W klasach IV – VIII dokonuje się podziału na grupy, zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 lub 27 uczniów, 
podziału na grupy dokonuje się za zgodą organu prowadzącego. 

 
§ 14 

 
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą klasy. 
2. Dla zapewniania ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, 

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
4. Rodzice i uczniowie mają możliwość wypowiadania do dyrektora szkoły swoich 

opinii na temat pracy wychowawczej. 
5. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie i poznawanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia 
uczniów na podstawie informacji zasięgniętych od rodziców, stymulowanie ich 
rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru; 

2) systematyczna współpraca z rodzicami uczniów poprzez organizowanie 
spotkań klasowych, dni otwartych, przeprowadzanie rozmów indywidualnych, 
pedagogizację, ankietowanie, diagnozowanie funkcjonowania systemu 
rodzinnego; 

3) organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, otaczanie 
dodatkową opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

4) kontrolowanie i egzekwowanie regularnego uczęszczania uczniów na zajęcia 
edukacyjne w ramach obowiązku szkolnego; 

5) badanie przyczyn absencji i informowanie pedagoga szkolnego  
o nieobecnościach  nieusprawiedliwionych  ucznia; 

6) zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, organizacjach 
szkolnych, aktywnej działalności na rzecz klasy, szkoły i środowiska 
lokalnego; 

7) integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie wzajemnych stosunków 
między uczniami opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, 
koleżeństwie, przyjaźni, pomocy, rozwiązywanie i eliminowanie konfliktów  
i problemów wychowawczych; 

8) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek  
i  estetykę klasy, szkoły, otoczenia; 

9) wdrażanie do poprawnego zachowania uczniów w szkole i poza nią; 



10) wskazywanie konieczności dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny 
otoczenia oraz przestrzeganie zasad BHP w szkole i poza nią; 

11) informowanie rodziców o wszystkich sprawach związanych z pracą szkoły 
 i funkcjonowaniem w niej ucznia; 

12) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji klasowej, 
6. Wychowawca  ma  prawo  do  uzyskania  wsparcia,  pomocy  merytorycznej, 

metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach 
edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i innych 
instytucji wspomagających szkołę. 

7. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły. 
8. Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców klas sprawuje dyrektor i wicedyrektor 

szkoły. 
 

§ 15 
 

1. Szkoła prowadzi oddziały sportowe. 
2. Szkolenie sportowe prowadzone jest w dwóch dyscyplinach sportowych: 

1) koszykówka; 
2) tenis stołowy. 

3. Program szkolenia sportowego jest realizowany równolegle z programem nauczania 
uwzględniającym podstawę kształcenia ogólnego. 

4. Program szkolenia sportowego opracowuje polski związek sportowy. 
5. Rekrutację do oddziałów sportowych przeprowadza się na warunkach określonych  

w ustawie Prawo oświatowe. 
6. Uczniowie oddziałów sportowych, którzy ze względu na czasową niezdolność do 

uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe 
zajęcia dydaktyczne w danym oddziale. 

7. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie 
opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi 
się do oddziałów działających na zasadach ogólnych. 

8. Szczegółowe warunki funkcjonowania oddziałów sportowych określa regulamin. 
 

§ 16 
 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  
w systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym; 
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując tygodniowy czas zajęć. 

4. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyoddziałowych poza systemem 
klasowo-lekcyjnym. 

5. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków 
finansowych. 

 
§ 17 



 
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia 

następnego roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa 
rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły  
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład 
zajęć edukacyjnych. 

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy 
nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 
program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 
nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 
6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

5. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 4 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za 
zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 
rodziców. 

6. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w formie papierowej  
lub elektronicznej. 

 
§ 18 

 
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną. 
2. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy oświatowe. 
 

§ 19 
 

1. Religia i etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie. 
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane  

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 
3. Uczniowie z klas I – III nie uczęszczający na lekcje religii/ etyki przebywają na 

terenie szkoły pod opieką wychowawcy świetlicy , natomiast uczniowie  z klas IV – 
VIII pod opieką nauczyciela  bibliotekarza lub innego nauczyciela wskazanego przez 
dyrektora. W przypadku gdy ww. zajęcia są pierwszymi lub ostatnimi lekcjami danego 
dnia uczeń pozostaje pod opieką rodziców jeśli nie jest zapisany do świetlicy. 

 
§ 20 

 



1. Dla wszystkich uczniów z klas IV – VIII organizowane są zajęcia edukacyjne 
„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi  

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 
4. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgodny na uczestniczenie w zajęciach 

„Wychowanie do życia w rodzinie” szkoła zapewnia opiekę. W przypadku gdy  
ww. zajęcia są pierwszymi lub ostatnimi lekcjami danego dnia uczeń pozostaje pod 
opieką rodziców. 

§ 21 
 

1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe, którego celem jest: 
1) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 
2) poszerzenie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów; 
3) świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe; 
4) świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej. 

 
§ 22 

 
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 
2. Biblioteka jest szkolną pracownią interdyscyplinarną służącą do realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz 
popularyzacji wiedzy wśród rodziców i uczniów.  

3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
oraz rodzice. 

4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia: 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego; 
4) korzystanie z centrum multimedialnego. 

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w godzinach pracy 
szkoły. 

6. W sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych ma 
zastosowanie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 
sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

7. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcje: 
1) kształcąco-wychowawczą m.in. poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań uczniów; 
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 
c) kształtowanie kultury czytelniczej; 
d) wdrażanie do poszanowania książek; 
e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu 

zawodowym; 
f) przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. 

2) opiekuńczo-wychowawczą m.in. poprzez: 
a) współdziałanie z nauczycielami; 
b) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic 

intelektualnych; 
c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 
d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce. 



3) kulturalno-rekreacyjną poprzez m.in.: 
a) uczestniczenie i organizowanie różnorodnych działań rozwijających 

wrażliwość kulturową i społeczną. 
8. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują: 

1) prace organizacyjne, m.in.: 
a) stałe zaopatrywanie księgozbioru bibliotecznego w nowe pozycje 

wydawnicze zgodnie z potrzebami czytelników; 
b) ewidencję i opracowanie zbiorów; 
c) selekcję i konserwację zbiorów; 
d) organizację i udostępnianie zbiorów; 
e) planowanie i sprawozdawczość; 
f) wykonywanie czynności związanych z przyjęciem i nieodpłatnym 

wypożyczeniem uczniom, według zasad ustalonych w szkole, 
podręczników i materiałów ćwiczeniowych, zakupionych w ramach 
dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2) pracę pedagogiczną z czytelnikami, m.in.: 
a) udostępnianie księgozbioru czytelnikom; 
b) organizowanie i propagowanie czytelnictwa książek i czasopism; 
c) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu wiedzy o książce, 

edukacji czytelniczej i informacyjnej; 
d) zaspakajanie niektórych potrzeb uczniów w zakresie rozwoju ich 

uzdolnień, zainteresowań; 
e) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 
posługiwania się technologią informacyjną; 

f) wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy; 
g) organizowanie aktywu bibliotecznego spośród uczniów starszych klas 

w celu zapoznania ich z zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej, 
pomocy przy wypożyczaniu książek dla uczniów, przyjmowania 
zwrotów, konserwacji zbiorów, itp.; 

h) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 
kulturową i społeczną czytelników; 

i) współdziałanie z nauczycielami w realizacji programów nauczania, 
wychowania oraz doskonalenia zawodowego; 

j) organizowanie i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych 
organizowanych przez szkołę. 

3) współpracę z rodzicami i instytucjami wspomagającymi oświatę m.in.: 
a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, 

informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów; 
b) współpracę z bibliotekami i instytucjami wspomagającymi oświatę; 
c) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych  

oraz zachęcanie czytelników do udziału w imprezach czytelniczych. 
9. Szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania biblioteki zawarte są w regulaminie 

biblioteki szkolnej. 
 
 

§ 23 
 



1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 
rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, 
szkoła organizuje świetlicę. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły. 
3. Celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 
4. Świetlica prowadzi zajęcia w godzinach 07.00 – 18.00. 
5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

może przekraczać 25. 
6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy świetlicy  

i tygodniowego rozkładu zajęć. 
7. Dziecko przyjmowane jest do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców. 
8. Ze świetlicy szkolnej uczniowie odbierani są przez rodziców i opiekunów lub inne 

upoważnione osoby. 
9. W przypadku powzięcia wątpliwości co do stanu trzeźwości lub innych okoliczności 

uniemożliwiających zapewnienie opieki dziecku przez osobę, która stawia się po jego 
odbiór, należy poinformować dyrektora i wezwać policję. 

10. Samodzielny powrót ucznia do domu możliwy jest tylko za pisemną zgodą rodziców. 
11. W przypadku zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń musi posiadać zwolnienie  

od rodziców z czytelnym podpisem. Wychowawca świetlicy odnotowuje zwolnienie,  
a otrzymaną kartę przechowuje w dokumentacji świetlicy. 

12. Wychowawca świetlicy w szczególności: 
1) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-opiekuńczą; 
2) prowadzi dokumentację pracy świetlicy; 
3) odpowiada za każde dziecko od momentu jego wejścia do świetlicy do 

momentu odebrania przez rodziców lub inną osobę do tego upoważnioną; 
4) w razie złego samopoczucia dziecka, wzywa pielęgniarkę, nie pozwala na 

samodzielne opuszczenie świetlicy przez dziecko; 
5) nie wychodzi z sali zajęć, nie może pozostawić dzieci bez opieki. 

13. Szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem świetlicy określa regulamin 
świetlicy. 
 

§ 24 
 
1. Szkoła zapewnia uczniom higieniczne spożycie obiadu w stołówce szkolnej. 
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 
 

§ 25 
 

1. W szkole może działać z inicjatywy uczniów wolontariat, jako jedna z podstawowych 
form kształtowania postawy prospołecznej. 

2. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 
3. Miejscem organizacji szkolnego wolontariatu jest szkoła. 
4. Celami głównymi wolontariatu są: 

1) uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności uczniowskiej; 
2) pomoc uczniom na terenie szkoły i innym potrzebującym osobom poza nią 

oraz zwierzętom; 
3) promowanie postawy prospołecznej; 



4) podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości poprzez pracę na rzecz 
innych; 

5) zdobycie umiejętności społecznych. 
5. Osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie szkolnego wolontariatu są: 

1) dyrektor szkoły, który zapewnia warunki do działania wolontariatu; 
2) koordynator szkolnego wolontariatu, który kieruje pracą i współpracuje  

z samorządem uczniowskim; 
3) pedagog szkolny, który pomaga w prawidłowej realizacji planu. 

6. Działalność wolontariatu może być wspierana przez: 
1) wychowawców i uczniów klas; 
2) nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
3) rodziców; 
4) inne osoby reprezentujące stowarzyszenia i instytucje prospołeczne. 

7. Samorząd uczniowski, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, co roku powołuje  
ze swojego składu radę wolontariatu. Struktura rady i jej kompetencje są ustalane 
przez samorząd uczniowski w formie regulaminu. 

8. Rada wolontariatu koordynuje realizację zadań z zakresu wolontariatu, m.in.: poprzez 
diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym, czy w otoczeniu szkoły, 
opiniowanie ofert, decydowanie o działaniach do realizacji. 

9. Umowa wolontariacka, która obejmuje zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby 
jego realizacji określana jest w porozumieniu z wolontariuszem. Uczniowie, którzy nie 
są pełnoletni, muszą uzyskać oficjalną zgodę co najmniej jednego rodzica. W związku 
z tym, że w umowie muszą figurować podpisy rodziców i samego ucznia. 

 
§ 26 

 
1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami wspierającymi pracę szkoły w celu: 
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów 

udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w szkole; 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  
i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 
rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej szkoły. 

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 
uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków 
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady 
rodziców.  

  
  



Rozdział V 
 

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
 

§ 27 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 
2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 
3. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz określonych przerw pracy oddziału przedszkolnego. 
4. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek 

dyrektora szkoły, w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego nie krótszy niż pięć godzin dzienne.  

5. Za świadczenia oddziału przedszkolnego prowadzone w czasie przekraczającym czas 
przeznaczony na realizację podstawy programowej, rodzice dzieci pięcioletnich  
i młodszych wnoszą opłatę. Opłatę nalicza się w systemie minutowym. Wysokość 
opłaty określają odrębne przepisy.  

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
7. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb 

 i możliwości psychofizycznych dzieci. 
8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. 
9. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny  

z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 
10. Szkoła, na życzenie rodziców, organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
11. Na życzenie rodziców szkoła może organizować inne zajęcia dodatkowe. Czas trwania 

zajęć dodatkowych nie może przekroczyć 30 minut. 
12. Do realizacji celów statutowych oddział przedszkolny posiada odpowiednie 

pomieszczenia. 
 

§ 28 
 

1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala 
organ prowadzący szkołę. 

2. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski  
o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły. 

 
§ 29 

 
Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą  
i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć 
organizowanych poza szkołą, w szczególności: 

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w szkole; 
2) uczy zasad bezpieczeństwa zachowania i przestrzegania higieny; 
3) stwarza atmosferę akceptacji; 
4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
 

§ 30 
 



1. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece nauczyciela. 
2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie 

powierzonych jego opiece wychowanków. 
3. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy: 

1) planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej; 
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 
3) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 
4) reagowanie na wszystkie przejawy naruszania przez dzieci zasad zachowania, 

dyscypliny przedszkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną i psychiczną; 
5) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną; 
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole. 
4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na 

celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez: 
1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach 

aktywności; 
2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec 
dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego; 

3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej 
pracy; 

4) współpracę ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. 

5. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach 
wychowania i nauczania, w tym m.in.: 

1) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego  
i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości  
i umiejętności; 

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu 
wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje 
rodziców o zadaniach realizowanych w oddziale; 

3) udziela rodzicom informacji o postępie rozwoju i zachowaniu dziecka, 
włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia 
ewentualnych trudności; 

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagające rozwój  
i wychowanie; 

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci; 
6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, 

np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci; 
7) wydaje rodzicom kartę – informacja o gotowości do podjęcia nauki szkolnej; 

informację przekazuje do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok 
szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w klasie pierwszej. 
 

 
 
 

                                                   § 31 
 



1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, 
przepisów oświatowych oraz statutu szkoły, w szczególności ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego  
i dydaktycznego; 

2) szacunku dla wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 
4) poszanowania jego godności osobistej; 
5) poszanowania jego własności. 

2. Dziecko ma obowiązek: 
1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom 

współżycia społecznego; 
2) przestrzegania zasad higieny osobistej; 
3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy. 
 

§ 32 
 

1. Rodzice mają prawo w szczególności do: 
1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w oddziale przedszkolnym; 
2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju; 
3) udostępniania kart pracy i wytworów plastycznych; 
4) wychodzenia z inicjatywą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

ich dziecku; 
5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku. 

2. Rodzice dziecka zobowiązani są do: 
1) zapewniania regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 
2) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze do oddziału przedszkolnego 

oraz w drodze powrotnej; 
3) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na 

jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 
4) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania 

wszechstronnego rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań 
wychowawczych; 

5) udziału w zebraniach rodziców oddziału; 
6) odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego. 

 
§ 33 

 
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziałów przedszkolnych i z oddziałów 

przedszkolnych odpowiadają rodzice. 
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani 

wprowadzić dziecko do sali lub czekać w szatni do chwili odebrania przez 
nauczyciela. 

3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do 
sali lub odebrania dziecka od rodziców. 

4. Nauczycielka oddziału przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za życie, 
zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do 
budynku, w szatni lub przed drzwiami sali zajęć. 

5. Odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego dokonują rodzice lub upoważnione przez 
nich osoby. 



6. W upoważnieniu wskazuje się osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj 
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Upoważnienie 
przechowywane jest w dokumentacji oddziału przedszkolnego. 

7. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści upoważnienia. 

8. Szkoła może odmówić wydania dziecka, w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 
odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 
bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe). 

9. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się dyrektora szkoły lub 
jego zastępcę. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich 
czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 

10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 
przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców  
o zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod  wskazanymi numerami nie można nawiązać 
kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 0,5 godziny. 

11. Po upływie czasu wskazanego w ust. 10, powiadamia się policję o niemożności 
skontaktowania się z rodzicami. 

12. Życzenia rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być 
poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się 
wychowawcy oddziału przedszkolnego. 

  



Rozdział VI 
 

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH 
 

§ 34 
 

1. W szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne do roku szkolnego 2018/2019 włącznie. 
2. Obowiązek szkolny i nauki realizują w oddziałach gimnazjalnych uczniowie, którzy 

ukończyli szkołę podstawową, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia. 
3. Uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności, niedostosowani społecznie, 

zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą kontynuować naukę w uzasadnionych 
sytuacjach do 21 roku życia. 

4. Do funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w aspektach określonych przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego stosuje się odpowiednio zasady organizacji 
oddziałów szkoły podstawowej. 

 
  



Rozdział VII 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
 

§ 35 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom realizowane jest m.in.: poprzez: 
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy; 
2) zatrudnienie pracownika ochrony; 
3) monitoring wizyjny rejestrujący zdarzenia i osoby wchodzące do budynku  

w wyznaczonym obszarze; 
4) zatrudnienie opiekunów dzieci na przejściach dla pieszych; 
5) zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej; 
6) dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych; 
7) szkolenia bhp i udzielania pierwszej pomocy; 
8) opracowanie i realizację programu wychowawczo-profilaktycznego; 
9) zainstalowanie na komputerach szkolnych oprogramowania zabezpieczającego 

uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
prawidłowego rozwoju; 

10) opracowanie i przestrzeganie regulaminów pracowni, placu zabaw, biblioteki, 
świetlicy, stołówki, hali sportowej, basenu;  

11) opracowanie i przestrzeganie procedur reagowania w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia bądź życia; 

12) przestrzeganie regulaminu wycieczek szkolnych; 
13) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego; 
14) organizację świetlicy szkolnej; 
15) opiekę pedagoga i psychologa; 
16) współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę w zapewnieniu 

bezpieczeństwa uczniom; 
17) współpracę z rodzicami. 

  



Rozdział VIII 
 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 

§ 36 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,  
ich rodzicom, nauczycielom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 
wieloaspektowym rozpoznaniu potrzeb dziecka z uwzględnieniem kontekstu 
biopsychospołecznego i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia, czynników środowiskowych wpływających na jego 
funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia  
i stwarzania mu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz 
w środowisku społecznym w postaci wypracowania wspólnej strategii realizowanej 
zarówno w szkole, jak i domu. 

3. Potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikają  
w szczególności z: 

1) niepełnosprawności; 
2) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
3) niedostosowania społecznego; 
4) zaburzenia zachowania lub emocji; 
5) szczególnych uzdolnień; 
6) specyficznych trudności w nauce; 
7) deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowej; 
8) choroby przewlekłej; 
9) sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 
10) niepowodzeń edukacyjnych; 
11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 
12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 
za granicą. 

4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje  
się rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  
i bezpłatne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor. 
7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele  

oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, socjoterapeuta, 
terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, terapeuta wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega  
na rozpoznaniu i wsparciu na 4 poziomach: 

1) rozpoznanie przez nauczyciela i udzielenie wsparcia w bieżącej pracy 
dydaktyczno-wychowawczej; 

2) rozpoznanie przez zespół nauczycieli i udzielenie wsparcia w formach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej zawartych w statucie; 



3) rozpoznanie przez nauczycieli z udziałem specjalisty szkolnego (specjalisty  
z poradni psychologiczno-pedagogicznej) i udzielenie wsparcia w formach 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawartych w statucie; 

4) rozpoznanie przez zespół nauczycieli, specjalistów szkolnych i specjalisty  
z poradni psychologiczno-pedagogicznej i podjęcie decyzji o potrzebie 
dodatkowej specjalistycznej diagnozy w poradni psychologiczno-
pedagogicznej, a następnie udzielenie wsparcia w formach pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej zawartych w statucie. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana we współpracy z: 
1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
3) dyrektora szkoły; 
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej, specjalisty prowadzącego 

zajęcia z uczniem; 
5) pielęgniarki; 
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 
7) asystenta nauczyciela lub osoby nie będącej nauczycielem, posiadającej 

przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia 
danych zajęć lub asystenta wychowawcy świetlicy; 

8) pracownika socjalnego; 
9) asystenta rodziny; 
10) kuratora sądowego; 
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana uczniowi w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów 
w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć  
o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
7) porad i konsultacji; 
8) warsztatów. 

12. Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwają 45 minut, natomiast zajęcia 
rewalidacyjne 60 minut. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom/prawnym 
opiekunom uczniów i nauczycielom polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 



wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów w formie: 

1) porad; 
2) konsultacji; 
3) warsztatów; 
4) szkoleń. 

14. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej może zostać ustalona dla ucznia 
indywidualizacja kształcenia zależnie od jego potrzeb w trzech podstawowych 
formach: 

1) zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla ucznia objętego pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną nie dłużej niż 1 rok szkolny; 

2) zajęcia realizowane indywidualnie z uczniem objętym kształceniem 
specjalnym zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno – 
Terapeutycznym; 

3) indywidualne nauczanie na okres od 30 dni do 1 roku szkolnego. 
15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

zespół nauczycieli uczących we współpracy z rodzicami i specjalistami szkolnymi 
oraz w oparciu o niezbędne dokumenty, w tym orzeczenie oraz opracowaną 
wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia przygotowuje Indywidualny 
Program Edukacyjno – Terapeutyczny, w ramach którego są wyszczególnione m.in. 
określone formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 
poszczególne formy będą realizowane. Nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych i specjaliści realizujący IPET prowadzą dokumentację zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz dokonują okresowej ewaluacji podejmowanych 
działań. 

16. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
opinię psychologiczną oraz ucznia wykazującego potrzeby objęcia pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców/ 
opiekunów prawnych ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla niego formach, 
okresie oraz wymiarze godzin tych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

17. Szkoła może wystawić opinię o uczniu, dotyczącą jego funkcjonowania w szkole,  
w przypadku złożenia wniosku przez rodziców lub pełnoletniego ucznia na potrzeby 
Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub indywidualnego 
nauczania w ciągu 7 dni roboczych.  

18. Szkoła może również wystawić opinię dotyczącą funkcjonowania ucznia w szkole  
na pisemną prośbę rodzica lub pełnoletniego ucznia, z podaniem uzasadnienia w celu 
przedstawienia określonej instytucji oraz na pisemną prośbę takich instytucji, jak: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny  
i dla Nieletnich, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Prokuratura, Biuro 
Rzecznika Praw Dziecka. Opinie o funkcjonowaniu ucznia w szkole na wniosek 
rodzica lub pełnoletniego ucznia wydaje się w ciągu 14 dni roboczych od momentu 
złożenia wniosku.    

19. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole istnieje 
możliwość udziału przedstawiciela szkoły w posiedzeniu Zespołu Orzekającego  
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odnośnie wydania orzeczenia dla ucznia  
z głosem doradczym, w tym: 

1) nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych i specjalisty, prowadzącego 
zajęcia z dzieckiem; 



2) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta 
wychowawcy świetlicy; 

3) pomocy nauczyciela; 
4) asystenta edukacji romskiej.  

  



Rozdział IX 
 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
 

§ 37 
 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela a pracowników 

nie będących nauczycielami określają przepisy ustawy Kodeks pracy. 
3. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami 

określają odrębne przepisy. 
4. W szkole funkcjonują następujące stanowiska pracy: 

1) nauczyciel; 
2) kierownik gospodarczy; 
3) pomoc nauczyciela; 
4) sekretarz szkoły; 
5) sekretarka; 
6) zaopatrzeniowiec; 
7) woźny; 
8) konserwator; 
9) pracownik gospodarczy; 
10) opiekun dzieci na przejściu dla pieszych 

5. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę określają odrębne dokumenty. 

6. W szkole realizowany jest program z zakresu doradztwa zawodowego. Do realizacji 
programu powołuje się Koordynatora. 
 

§ 38 
 

1. W szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska 
kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień  
i odpowiedzialności. 

2. W ramach swoich zadań wicedyrektor m.in.: 
1) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły,  

w szczególności; arkusza organizacji szkoły, rocznego planu pracy szkoły, 
tygodniowego rozkładu zajęć, informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu 
przydzielonym, planu finansowego; 

2) organizuje i koordynuje bieżącą działalność pedagogiczną, wychowawczą  
i opiekuńczą szkoły; 

3) organizuje zastępstwa doraźne i długoterminowe; 
4) utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów  

i odpowiada na ich postulaty i skargi; 
5) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym i doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli; 
6) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad szkołą; 
7) czuwa nad realizacją budżetu szkoły; 
8) jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia dyrektora, dla 

pracowników pedagogicznych szkoły; 



9) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas 
pełnienia bieżącego nadzoru nad szkołą, ma prawo do przydzielania zadań 
służbowych i wydawania poleceń; 

10) ma prawo do wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród  
i wyróżnień oraz kar porządkowych; 

11) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem: wicedyrektor szkoły oraz 
podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań  
i kompetencji. 

3. W sytuacji nieobecności dyrektora szkoły zakres zastępstwa wicedyrektora obejmuje 
wszystkie zadania i kompetencje dyrektora szkoły. 

 
§ 39 

 
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną  
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Nauczyciel realizuje 
obowiązki określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i w aktach 
prawnych wewnątrzszkolnych. 

2. Do zadań nauczyciela należy m.in.: 
1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 
2) efektywne realizowanie podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć 

uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego i z wykorzystaniem zalecanych 
warunków i sposobów jej realizacji; 

3) wybór i efektywne realizowanie wybranego programu nauczania; 
4) opracowanie przedmiotowych zasad oceniania i wymagań na poszczególne 

oceny; 
5) indywidualizowanie procesu nauczania; 
6) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi 

zasadami oceniania; 
7) tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-

wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się; 
8) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju; 
9) udzielanie bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów; 
10) respektowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni 

specjalistycznych; 
11) rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 
12) systematyczna współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia; 
13) doskonalenie własnych umiejętności i podnoszenie wiedzy merytorycznej 

poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; 
14) troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne oraz majątek szkoły; 
15) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy. 

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje 
opiekę podczas zajęć organizowanych przez szkołę. Do zadań nauczyciela w zakresie 
zapewnienia uczniom bezpieczeństwa należy w szczególności: 

1) systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa miejsca,  
w którym prowadzi zajęcia, samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia 
lub niezwłoczne powiadomienie dyrekcji szkoły; 

2) opracowanie regulaminu pracowni i wyeksponowanie go i zapoznanie z nim 
uczniów na pierwszych zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym; 



3) niezwłoczne przerwanie pracy i wyprowadzenie uczniów z zagrożonych 
miejsc jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 

4) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach i odnotowywanie 
frekwencji w dzienniku zajęć oraz niezwłoczne reagowanie na nagłą 
nieobecność ucznia poprzez poinformowanie wychowawcy klasy, a za jego 
pośrednictwem rodziców ucznia; 

5) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie  
z zasadami określonymi w Regulaminie dyżurów nauczycielskich,  
w szczególności reagowanie na wszelkie zachowania odbiegające od 
przyjętych norm i zagrażające bezpieczeństwu; 

6) przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć 
edukacyjnych; 

7) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad 
wchodzenia do budynku szkolnego i sal lekcyjnych; 

8) skierowanie do pielęgniarki szkolnej ucznia w obecności drugiej osoby  
w przypadku zgłoszenia przez niego niedyspozycji zdrowotnej  
lub dostrzeżenie jej przez nauczyciela; 

9) natychmiastowe zgłoszenie dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku  
i podjęcie działań zmierzających do udzielania pierwszej pomocy  
i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenie miejsca wypadku; 

10) przestrzeganie regulaminu wycieczek szkolnych; 
11) nauczyciel podczas zajęć prowadzonych w szkole: 

a) przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel dba o wywietrzenie sali, 
zapewnia odpowiednie oświetlenie; 

b) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do 
prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  
i nauczyciela; 

c) podczas zajęć nie może pozostawić uczniów bez opieki; 
d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie 

zajęć, korygować zauważone błędy i dbać o czystość i porządek 
podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu; 

e) po zakończonych zajęciach nauczyciel wychodzi z sali jako ostatni  
i zamyka salę na klucz; 

12) przestrzeganie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 
 

§ 40 
 
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora na wniosek zespołu. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół 
nauczycieli, którego przewodniczącym jest wychowawca. Do zadań klasowego 
zespołu należy m.in.:  

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu ujednolicenia oddziaływań 
wychowawczych; 

2) monitorowanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych każdego ucznia; 
3) formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów. 

3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 
tworzą zespól przedmiotowy. Zespół przedmiotowy w szczególności: 



1) dokonuje wyboru programów, podręczników i innych materiałów 
ćwiczeniowych; 

2) uzgadnia sposoby realizacji programów nauczania, korelowania treści 
nauczania przedmiotów pokrewnych; 

3) wspólnie opracowuje szczegółowe wymagania edukacyjne, kryteria oceniania 
uczniów; 

4) analizuje wyniki nauczania, formułuje wnioski i podejmuje działania 
naprawcze; 

5) współdziała w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także  
w uzupełnianiu ich wyposażenia. 

4. Wychowawcy klas tworzą zespół wychowawczy.  
 

§ 41 
 

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 
dzieci i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  
i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  
w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) organizowanie pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej (np. sytuacje losowe, przewlekłe choroby). 

 
§ 42 

 
1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1)  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych  
w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla 
rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowaniu jej 
zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z nauczycielami i rodzicami 
uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:  



a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 43 
 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu 
rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań 
terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne 
uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć  
o charakterze terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:  
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 44 
 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  
i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 
szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 
działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  
i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
§ 45 

 
1. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są wykonywać pracę sumiennie  

i przestrzegać dyscypliny pracy, stosować się do poleceń przełożonych,  
a w szczególności: 



1) przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go jak najbardziej 
efektywnie; 

2) wykonywać codzienne obowiązki zgodnie z ustalonym przydziałem czynności; 
3) wykonywać zlecone przez dyrektora doraźne obowiązki wynikające z potrzeby 

szkoły; 
4) znać przepisy i zasady bhp i wykonywać pracę zgodnie z ich wymogami; 
5) dbać o należyty stan techniczny przydzielonych pomieszczeń, znajdujących się 

w nich sprzętów i urządzeń, powierzonych narzędzi pracy; 
6) zgłaszać natychmiast dyrektorowi wszelkie stwierdzone zniszczenia, usterki 

techniczne, brak dostatecznych zabezpieczeń pomieszczeń, przedmiotów, 
instalacji; 

7) zgłaszać o zaistniałych na terenie szkoły wypadkach lub zaistniałym 
zagrożeniu zdrowia i życia innych; 

8) dbać o prawidłową atmosferę pracy; 
9) informować dyrektora szkoły o wszelkich zauważonych niewłaściwych  

lub niepokojących zachowaniach uczniów. 
2. W czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych woźne szkolne pełnią 

dyżury na korytarzach i przy toaletach uczniowskich. 
3. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników 

określają zakresy czynności przygotowane zgodnie z regulaminem pracy. 
 
  



Rozdział X 
 

UCZNIOWIE 
 

§ 46 
 
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców. 
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje 
wolnymi miejscami. 

 
§ 47 

 
1. Uczeń ma prawo do: 

1) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach, jakie przysługują  
w przypadku naruszenia jego praw; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej, w tym odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, 
przerw świątecznych i ferii; 

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

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

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

6) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów, celami  
i stawianymi wymaganiami; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli 
postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych  
i zachowania; 

8) rozwijania zainteresowań i zdolności na zajęciach edukacyjnych  
i pozalekcyjnych, pomocy w przypadku trudności w nauce; 

9) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
10) korzystania, pod opieką nauczyciela, z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, 
środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki; 

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie 
się w organizacjach działających w szkole; 

12) tajemnicy życia rodzinnego i prywatnego; 
13) do zwolnienia z odpowiedzi podczas przygotowywania się do konkursów 

przedmiotowych – przed eliminacjami wojewódzkimi – 3 dni, przed 
eliminacjami krajowymi – tydzień; 

14) do zwolnienia z odpowiedzi w danym dniu, jeżeli w dniu poprzednim brał 
udział w zawodach sportowych lub konkursach przedmiotowych. 

2. W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do: 
1) wychowawcy klasy; 
2) nauczyciela; 
3) pedagoga szkolnego; 



4) dyrektora szkoły. 
3. Rozpatrywanie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 

niż w ciągu miesiąca. 
4. Skargi składane do dyrektora  na piśmie  rozpatruje dyrektor wraz z powołanym 

zespołem w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawca, 
ewentualnie inni wyznaczeni przez dyrektora pracownicy szkoły. 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje 
dyrektor. 
 

§ 48 
 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie,  
regulaminach szkolnych i regulaminach obiektów, w których przebywa podczas zajęć 
organizowanych przez szkołę, a zwłaszcza: 

1) uczęszczać na zajęcia szkolne; 
2) przychodzić na zajęcia punktualnie, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć; 
3) 1przestrzegać zasad usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień oraz zwalniania 

z zajęć 
a. nieobecność należy usprawiedliwić w ciągu jednego tygodnia od 

momentu przyjścia do szkoły; 
b. usprawiedliwienie napisane przez rodziców na kartce pozostaje  

w dokumentacji wychowawcy do końca roku szkolnego; 
c. rodzic może usprawiedliwić także nieobecność przez dziennik 

elektroniczny; 
d. rodzic ma możliwość usprawiedliwienia spóźnienia dziecka na lekcję, 

którą rozpoczyna zajęcia w danym dniu: procedura usprawiedliwiania 
spóźnień jest taka sama jak w przypadku usprawiedliwienia 
nieobecności; 

e. uczeń może być zwolniony z zajęć, jeżeli przyniesie kartkę od 
rodziców ze zwolnieniem; zwolnienie pozostaje w dokumentacji 
wychowawcy do końca roku szkolnego; w nagłych przypadkach można 
zwolnić dziecko przez dziennik elektroniczny, ale po uzgodnieniu  
z nauczycielem; 

f. kartkę ze zwolnieniem uczeń przekazuje wychowawcy klasy, który 
wypisuje informację do szatni; w przypadku nieobecności 
wychowawcy uczeń zwalnia się u nauczyciela przedmiotu, z którym 
ma ostatnią lekcję przed zwolnieniem i od niego otrzymuje kartkę do 
szatni; nauczyciel zwolnienie przekazuje do wyznaczonego miejsca  
w pokoju nauczycielskim; 

4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły; 
5) prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i inne wymagane przez 

nauczyciela; 
6) systematycznie przygotowywać się do zajęć, regularnie odrabiać prace 

domowe pisemne i ustne; 
7) pisać każdy sprawdzian zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 
8) kulturalnie zachowywać się podczas zajęć, w szczególności; zająć wyznaczone 

miejsce w klasie, przygotować niezbędne przybory, zabierać głos po 

                                                             
1 W brzmieniu ustalonym w Uchwale RP nr 15/2018/2019 



uprzednim zgłoszeniu się, stosować formy grzecznościowe, pozostawić 
miejsce pracy w należytym porządku; 

9) w przypadku zwolnienia z zajęć, np. religii, wychowania do życia w rodzinie, 
wychowania fizycznego, przebywać w miejscach wyznaczonych przez 
dyrektora; 

10) dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, znać i szanować jej 
tradycje i obrzędowość; 

11) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, 
pracowników szkoły i kolegów, w szczególności: 

a. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności; 
b. szanować poglądy innych; 
c. zachowywać w tajemnicy treść korespondencji i dyskusji w sprawach 

osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że zaszkodziłoby to 
ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego; 

d. traktować ze zrozumieniem różnice wynikające z niejednakowych 
możliwości i odmienności kulturowej ludzi; 

12) dbać o kulturę języka; 
13) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o higienę; 
14) dbać o schludny wygląd, a w szczególności: 

a. unikać szokujących fryzur, nienaturalnych barw włosów, nadmiernych 
ozdób, zwłaszcza zagrażających bezpieczeństwu, makijażu; 

b. nosić tarczę szkolną; 
c. zmieniać obuwie na obuwie na jasnej podeszwie; 
d. nie eksponować ramion, brzucha, dekoltu – spódnica o długości tuż 

przed kolana, w okresie letnim spodnie tuż przed kolana; 
e. nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych – dziewczęta – 

granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka, chłopcy – granatowe lub 
czarne spodnie i biała koszula; 

15) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 
16) przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu  

i używania narkotyków oraz innych środków odurzających; 
17) przestrzegać zasad używania na terenie szkoły telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych, służących do łączności, odtwarzania lub 
utrwalania obrazów i dźwięku podczas zajęć organizowanych w szkole  
z wyjątkiem sytuacji, w których ww. urządzenia są za zgodą nauczyciela 
wykorzystywane w procesie dydaktycznym, w szczególności: 

a. podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania 
ww. urządzeń, aparaty muszą być wyłączone i schowane; 

b. poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy) telefon może być używany 
jedynie w trybie „milczy”; 

c. nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń 
jest możliwe jedynie za pisemną zgodą rodzica osoby nagrywanej; 

d. naruszenie przez ucznia ww. zasad wiąże się z odebraniem danego 
urządzenia przez nauczyciela i zdeponowaniem go w sejfie szkolnym 
do momentu osobistego odbioru przez rodziców; 

18) nie opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć i przerw bez opieki nauczyciela; 
19) zawiadomić wychowawcę, nauczyciela, dyrektora szkoły o zaobserwowanych 

w szkole i jej otoczeniu sytuacjach, zdarzeniach zagrażających życiu 
 i zdrowiu, a także o wszelkich awariach i uszkodzeniach mienia szkolnego; 



20) szanować przyrodę, dbać o zieleń wokół szkoły, na wycieczkach szkolnych, 
zachowywać się zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 

 
§ 49 

 
1. Rodzaje nagród stosowanych w szkole wobec uczniów; 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 
3) list gratulacyjny do rodziców; 
4) nagrody książkowe, dyplomy; 
5) nagrody rzeczowe; 
6) stypendium za wyniki w nauce; 
7) umieszczenie nazwisk w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły. 

2. Uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem. Warunki i zasady przyznawania 
promocji z wyróżnieniem określają odrębne przepisy. 

3. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą występować: 
1) wychowawcy klas; 
2) nauczyciele; 
3) dyrektor; 
4) rada rodziców; 
5) samorząd uczniowski. 

4. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia odwołania wobec 
zastosowanej nagrody. 

1) sprzeciw musi być złożony w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 3 dni od 
przyznania nagrody, składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego 
złożenie; 

2) w celu rozpatrzenia odwołania dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 
wychowawca oddziału, pedagog szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego, 
przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców; 

3) komisja rozpatruje skargę; 
4) o wyniku rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie. 

 
§ 50 

 
1. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów: 

1) upomnienie ustne przez nauczyciela lub wychowawcę; 
2) uwaga w dzienniku elektronicznym; 
3) indywidualna rozmowa ucznia z wychowawcą; 
4) rozmowa z uczniem, nauczycielem i wychowawcą; 
5) rozmowa z uczniem, nauczycielem, wychowawcą i rodzicami; 
6) rozmowa z uczniem, nauczycielem, wychowawcą, rodzicami i pedagogiem; 
7) rozmowa z uczniem, nauczycielem, wychowawcą, rodzicami, pedagogiem  

i dyrektorem lub wicedyrektorem; 
8) obowiązek prowadzenia zeszytu obserwacji zachowania i codziennego 

podpisywania go przez nauczycieli przedmiotów, rodziców i pedagoga; 
9) nagana udzielona przez dyrektora; 
10) zobowiązanie ucznia i jego rodziców do naprawy zniszczonych przedmiotów 

będących własnością szkoły lub innego ucznia; 
11) przygotowanie pogadanki na temat negatywnych zachowań, których uczeń się 

dopuścił; 



12) zakaz reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych; 
13) odebranie funkcji, np. w samorządzie uczniowskim; 
14) przeniesienie do klasy równoległej, po podjęciu uchwały przez radę 

pedagogiczną; 
15) skierowanie wniosku na policję; 
16) skierowanie wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną; 

2. Dyrektor szkoły może złożyć wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia  
do innej szkoły jedynie w przypadku wyczerpania możliwości współpracy z uczniem  
i jego rodzicami oraz zastosowaniu kar statutowych i w następujących sytuacjach: 

1) przynależność do grupy przestępczej; 
2) nagminne, udowodnione palenie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie 

narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły; 
3) rozprowadzanie wśród uczniów środków odurzających; 
4) zagrożenie życia i zdrowia innych. 

3. Wykonanie kary może być zawieszone na okres próbny na wniosek poręczycieli: rady 
pedagogicznej, samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego, rady rodziców. 

4. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od wymierzonej kary. 
1) uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary kierując 

wniosek do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od uzyskania 
informacji o jej wymierzeniu; 

2) odwołanie rozpatruje się w ciągu 14 dni roboczych, w uzasadnionych 
przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni po uprzednim 
poinformowaniu zainteresowanych; 

3) dyrektor analizuje zasadność kary w świetle przepisów prawa, konsultując 
sprawę z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym oraz innymi 
pracownikami szkoły; 

4) podjętą decyzję o utrzymaniu bądź odwołaniu kary wydaje na piśmie 
kierowanym do rodziców jednocześnie informując ucznia. 

5. Od decyzji przeniesienia do innej szkoły  rodzice mają prawo odwołania się   
do Kuratora Oświaty. 
 

§ 51 
 

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 
zastosowaniu wobec niego kary. 
  



 
Rozdział XI 

 
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 52 

1. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania sprawdzianów określają wewnątrzszkolne zasady oceniania. 

2. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do wymagań określonych w podstawie kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
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 szczegółowych uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 

§ 53 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali, o której mowa w § 60 ust.2 i 5 oraz § 63 ust. 2 i 3  
i w formach przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, według skali, o której mowa w § 60ust. 
2 i 5 i § 63 ust. 2 i 3; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania 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 ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o  szczególnych 
uzdolnieniach ucznia. 
 



§ 54 
 

1. Nauczyciele, na początku roku szkolnego (do 20 września) informują uczniów na 
zajęciach edukacyjnych a rodziców poprzez stronę internetową szkoły o: 
1) wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
2. Przekazanie uczniom informacji, o których mowa w ustępie 1, nauczyciele potwierdzają 

wpisem do dziennika lekcyjnego. 
3. Kryteria i zasady oceniania znajdują się u nauczyciela przedmiotu oraz na stronie 

internetowej szkoły. 
4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów na godzinach  

z wychowawcą a rodziców na pierwszym zebraniu o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

§ 55 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

1) na wniosek ustny rodziców – który może dotyczyć każdej oceny uzyskanej przez 
ucznia – nauczyciel udziela uzasadnienia ustnego, powołuje się na wzo i pzo, 
wymagania na poszczególne stopnie, kryteria oceniania danej formy aktywności 
ucznia i inne aspekty oceniania, w przypadku pracy pisemnej ucznia okazuje ją 
rodzicom, omawia sposób punktacji; 

2) na wniosek pisemny rodziców – który może dotyczyć tylko oceny klasyfikacyjnej – 
nauczyciel dokonuje uzasadnienia pisemnego, zgodnie z powyższymi wskazaniami; 

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna 
dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom  
w szkole, w obecności nauczyciela lub wychowawcy. 
 

§ 56 

Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

Ilekroć w Statucie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to 
rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, 
którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich 
funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane 
schorzeniami neurologicznymi. 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 1, 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; 



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 - na podstawie tej 
opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

 

§ 57 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy 
w szczególności 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. 

§ 58 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia  
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust.2, uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 59 

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 
oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w § 60 ust. 2 i 5 
oraz § 63 ust. 2 i 3. 

Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
zgodnie z § 60 ust. 5  i § 63 ust. 3. 

Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania  
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
według skali, o której mowa w § 60 ust. 2 oraz § 63ust. 2. 

Na miesiąc przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas są zobowiązani do 



przekazania informacji uczniowi i jego rodzicom, o przewidywanych dla niego rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania. 

Potwierdzenie odbioru przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi znajdować się na karcie  
z przewidywanymi ocenami rocznymi lub końcowymi. 

Przewidywana ocena z zajęć edukacyjnych może zostać obniżona na skutek braku postępów 
w nauce wyrażonych niższymi niż przewidywana ocena, ocenami bieżącymi,  

W ciągu trzech dni od przekazania uczniowi i jego rodzicom informacji o przewidywanych 
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, uczeń lub jego rodzice mają 
prawo zwrócić się na piśmie do nauczyciela przedmiotu z wnioskiem  
o umożliwienie podwyższenia oceny. 

Prawo do wystąpienia, na piśmie, o podwyższenie oceny posiada uczeń, który: 
poprawił oceny ze sprawdzianów w terminie określonym w statucie; 
nie przekroczył limitu nieprzygotowań do lekcji określonego w przedmiotowych zasadach 

oceniania; 
ma uzupełnione braki w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń; 
oddawał prace w ustalonym terminie. 

Nauczyciel, do którego zwrócili się: uczeń lub jego rodzice z wnioskiem o podwyższenie 
oceny, w zeszycie ucznia lub na kserokopii wniosku wypisuje treści i umiejętności, które 
uczeń musi opanować oraz określa formę sprawdzenia – pisemną lub ustną, w obecności 
wychowawcy. 

Przewidywana ocena klasyfikacyjna roczna jest podwyższona, jeżeli uczeń najpóźniej na 
tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wykaże się opanowaniem 
wskazanych przez nauczyciela wiadomości i umiejętności. 

Ustalona przez nauczyciela roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona 
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  
§ 66 ust. 2 pkt 1. 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie są średnimi ważonymi ocen bieżących. 
Wpływ poszczególnych źródeł ocen na ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ustalony 

przez nauczycieli w przedmiotowych zasadach oceniania. 
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 
 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 
wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 

§ 60 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje: 
- oceny bieżące, 
- oceny klasyfikacyjne, 
- oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, 
- oceny końcowe. 

2. Począwszy od klasy IV oceny śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

Stopień Skrót literowy Odpowiednik cyfrowy  



Celujący cel 6 ocena pozytywna 

Bardzo dobry bdb 5 ocena pozytywna 

Dobry db 4 ocena pozytywna 

Dostateczny dst 3 ocena pozytywna 

Dopuszczający dop 2 ocena pozytywna 

Niedostateczny ndst 1 ocena negatywna 

 

3. Począwszy od klasy IV oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali: 
 

Stopień Skrót literowy Odpowiednik cyfrowy  

Celujący cel 6 ocena pozytywna 

Celujący minus cel -  6- ocena pozytywna 

Bardzo dobry plus bdb+ 5+ ocena pozytywna 

Bardzo dobry bdb 5 ocena pozytywna 

Bardzo dobry minus bdb- 5- ocena pozytywna 

Dobry plus db+ 4+ ocena pozytywna 

Dobry db 4 ocena pozytywna 

Dobry minus db- 4- ocena pozytywna 

Dostateczny plus dst+ 3+ ocena pozytywna 

Dostateczny dst 3 ocena pozytywna 

Dostateczny minus dst- 3- ocena pozytywna 

Dopuszczający plus dop+ 2+ ocena pozytywna 

Dopuszczający dop 2 ocena pozytywna 

Dopuszczający minus dop- 2- ocena pozytywna 

Niedostateczny ndst 1 ocena negatywna 

 

4. Trzy plusy są równe ocenie bardzo dobry, a trzy minusy ocenie niedostateczny. 
5. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. 
6. Ocena opisowa w kształceniu zintegrowanym: 

- uwzględnia postęp w nauce, 
- wskazuje na wkład pracy, wysiłek i zaangażowanie, 



- dotyczy każdej sfery osobowości dziecka, 
- motywuje do dalszej pracy. 

7. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące symbole: 
 

Symbol Opis  
+ Uczeń pracuje wspaniale ocena pozytywna 
X Uczeń pracuje bardzo dobrze ocena pozytywna 
O Uczeń pracuje dobrze ocena pozytywna 

 Uczeń pracuje zadowalająco ocena pozytywna 

 Uczeń pracuje słabo ocena pozytywna 

 – Uczeń pracuje niezadowalająco ocena negatywna 
 

8. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 5, 
uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwojem uzdolnień. 

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

10. Ocena roczna może ulec zmianie tylko w wyniku egzaminu poprawkowego  
lub sprawdzianu, o których mowa w § 65 ust. 2 i § 66 ust. 2 pkt. 1. 

11. Ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych: 
1) stopień celujący – uczeń jest szczególnie zainteresowany przedmiotem, posiada 

wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej, sprawnie operuje faktami 
i pojęciami; wiadomości zdobyte z różnych źródeł umie interpretować, uzasadniać  
i prezentować; potrafi rozwiązać wiele problemów praktycznych i teoretycznych; 
umie zastosować swoje wiadomości w nowych sytuacjach; jest liderem pracy  
w grupie; startuje w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i zajmuje 
punktowane miejsca; 

2) stopień bardzo dobry – uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 
określonych w podstawie programowej; 

3) stopień dobry – uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych  
w podstawie programowej; 

4) stopień dostateczny – uczeń opanował jedynie podstawowe wiadomości i umiejętności 
określone w podstawie programowej;  

5) stopień dopuszczający – uczeń w niewielkim stopniu opanował podstawowe 
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; 

6)  stopień niedostateczny – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości 
i umiejętności określonych w podstawie programowej. 
 

§ 61 

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów są sprawdzane za pomocą: 
1) sprawdzianów; 
2) kartkówek; 
3) odpowiedzi ustnych; 
4) prac samodzielnych ucznia na lekcji; 
5) ćwiczeń praktycznych; 

Ù

Ú



6) prac domowych; 
7) prac dodatkowych np. album, referat, plakat, 

2. Osiągnięcia uczniów należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. 
3. Sprawdzian jest to pisemne sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia 

przeprowadzane w czasie zajęć edukacyjnych, obejmujące większą partię materiału. 
Ocena, wystawiona ze sprawdzianu, ma znaczący wpływ na ocenę śródroczną lub roczną. 
1) sprawdzian powinien być zapowiedziany przez nauczyciela uczącego z tygodniowym 

wyprzedzeniem (wpis do dziennika) i poprzedzony lekcją powtórzeniową; 
2) w tygodniu mogą być maksymalnie trzy sprawdziany; 
3) w danym dniu może odbyć się tylko jeden sprawdzian; 
4) uzyskane ze sprawdzianu oceny muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym; 
5) następny sprawdzian z danego przedmiotu może się odbyć po oddaniu poprzedniego; 
6) ocenę niedostateczną, uzyskaną ze sprawdzianu, uczeń ma prawo poprawić w terminie 

ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie; 
7) nauczyciel ma obowiązek przedstawienia ocenionej pracy uczniowi w dniu 

wystawienia oceny, oraz jego rodzicom na pisemną prośbę lub w dniu otwartym; 
8) w przypadku nieprzystąpienia do sprawdzianu, z powodu nieobecności w szkole, 

uczeń ma prawo, a jeśli tak postanowi nauczyciel – obowiązek przystąpienia do 
analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny 
sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu przeznaczonego na 
uzupełnienie braków. 

4. Nauczyciel ma prawo do pisemnego sprawdzenia przygotowania uczniów do bieżącej 
lekcji tzw. kartkówki. Kartkówka to krótkie 10 – 15 minutowe pisemne sprawdzenie 
osiągnięć uczniów z ostatniej lekcji. 

5. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności muszą być ocenione  
i omówione w ciągu 14 dni. 

6. Prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego tzn. do 31 
sierpnia. 
 

§ 62 
 

1. Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, szkoła udziela pomocy w różnych 
formach: 
- umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, konsultacjach 

indywidualnych; 
- pomoc w zaplanowaniu własnego uczenia się np. podzielenie materiału 

do uzupełnienia na części; 
- udostępnienie pomocy naukowych, wskazanie literatury; 
- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej; 
- indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych ocen 

cząstkowych; 
- w przypadku uczniów objętych opieką świetlicową pomoc wychowawcy świetlicy. 

 

§ 63 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 



5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV, ustala się według 
następującej skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 

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

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. W klasach IV – VIII oceny bieżące zachowania są ocenami opisowymi. 
6. Oceny zachowania ucznia dokonuje się w następujących aspektach: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych; 
2) kultura osobista, dbałość o piękno mowy ojczystej; 
3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; 
4) postawa moralna i etyczna; 
5) sumienność i poczucie odpowiedzialności. 

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę: 
1) samoocenę ucznia; 
2) opinię wyrażoną przez innych uczniów danej klasy; 
3) opinie nauczycieli; 
4) własne obserwacje. 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

9. Kryteria oceny zachowania uczniów: 
1) Stosunek do obowiązków szkolnych. 
Zachowanie wzorowe, uczeń: 

- osiąga wyniki na miarę swoich możliwości; 
- zawsze wywiązuje się z zadań zlecanych przez nauczycieli; 
- osiąga wyniki w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych; 
- godnie reprezentuje szkołę; 
- wszystkie nieobecności na zajęciach ma usprawiedliwione. 

 
Zachowanie bardzo dobre, uczeń: 

- osiąga wyniki na miarę swoich możliwości; 
- zawsze wywiązuje się z zadań zlecanych przez nauczycieli; 
- bierze udział w zajęciach kół zainteresowań; 
- reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych; 
- ma pojedyncze spóźnienia, ale zawsze usprawiedliwione; 
- wszystkie nieobecności na zajęciach ma usprawiedliwione. 



 
Zachowanie dobre, uczeń: 

- osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 
- podejmuje się zadań zlecanych przez nauczyciela; 
- bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych; 
- miewa spóźnienia, ale zawsze usprawiedliwione; 
- wszystkie nieobecności na zajęciach ma usprawiedliwione. 

 
Zachowanie poprawne, uczeń:  

- nie zawsze osiąga wyniki na miarę swoich możliwości; 
- czasami zapomina o wywiązywaniu się z podjętych zadań; 
- rzadko bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych; 
- miewa spóźnienia i pojedyncze godziny nieusprawiedliwione. 

 
Zachowanie nieodpowiednie, uczeń: 

- nie stara się osiągać wyników w nauce na miarę swoich możliwości, 
- często nie wywiązuje się z zadań zlecanych przez nauczyciela; 
- nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych; 
- spóźnia się i opuszcza pojedyncze zajęcia; 
- ma nieusprawiedliwione nieobecności. 
 
Zachowanie naganne, uczeń: 

- nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości; 
- nigdy nie wywiązuje się z zadań zleconych przez nauczyciela; 
- nie bierze udziału w żadnych zajęciach pozalekcyjnych; 
- często się spóźnia i opuszcza pojedyncze lekcje; 
- ma nieusprawiedliwione nieobecności. 

 
2) Sumienność i poczucie odpowiedzialności 
Zachowanie wzorowe, uczeń: 

- rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 
- wykazuje własną inicjatywę w podejmowaniu dodatkowych obowiązków; 
- jest aktywny w działaniach na rzecz szkoły i zespołu klasowego (np. pracując w 

Samorządzie Uczniowskim, Samorządzie Klasowym); 
- zawsze dotrzymuje ustalonych terminów; 
Zachowanie bardzo dobre, uczeń: 

- zawsze wykonuje powierzone mu zadania; 
- czasami podejmuje dobrowolnie działania na rzecz klasy lub szkoły; 
- dotrzymuje ustalonych terminów. 
Zachowanie dobre, uczeń: 

- zwykle wykonuje powierzone mu zadania; 
- zwykle dotrzymuje ustalonych terminów. 
Zachowanie poprawne, uczeń: 

- nie zawsze wykonuje powierzone mu zadania; 



- nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów. 
Zachowanie nieodpowiednie, uczeń: 

- niezbyt starannie wykonuje powierzone mu zadania; 
- często nie dotrzymuje ustalonych terminów. 
Zachowanie naganne, uczeń: 

- zazwyczaj nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań; 
- nie dotrzymuje ustalonych terminów.  
3) Postawa moralna i etyczna 
Zachowanie wzorowe, uczeń: 

- jest uczciwy; 
- zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła; 
- szanuje godność osobistą własną i innych osób; 
- szanuje własność prywatną i mienie publiczne; 
- wykazuje własną inicjatywę w organizowaniu pomocy kolegom. 
Zachowanie bardzo dobre, uczeń: 

- postępuje uczciwie; 
- reaguje na dostrzeżone przejawy zła; 
- szanuje godność osobistą własną i innych; 
- dba o własność prywatną oraz mienie publiczne; 
- chętnie pomaga kolegom w nauce jak i w innych sprawach życiowych. 
Zachowanie dobre, uczeń: 

- zwykle postępuje uczciwie; 
- szanuje godność własną i innych; 
- dba o własność prywatną i mienie publiczne; 
- nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych. 
Zachowanie poprawne, uczeń: 

- zdarza mu się postąpić niezgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich; 
- nie zawsze reaguje na ewidentne przejawy zła; 
- uchybia godności własnej lub innych; 
- naraża na nieznaczny uszczerbek mienie prywatne lub publiczne; 
- zazwyczaj ma życzliwy stosunek do kolegów a popełniane błędy nie wynikają ze złej 

woli. 
Zachowanie nieodpowiednie, uczeń: 

- często nie przestrzega zasad uczciwości; 
- zwykle nie reaguje na przejawy zła; 
- nie szanuje innych członków społeczności szkolnej; 
- nie szanuje własności prywatnej ani mienia publicznego; 
- niechętnie pomaga kolegom; 
Zachowanie naganne, uczeń: 

- świadomie i celowo narusza zasady współżycia społecznego i normy etyczne; 
- postępuje sprzecznie z zasadami uczciwości; 
- jest obojętny wobec przejawów zła; 
- nie szanuje godności własnej i innych; 



- unika i odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób, zespołu 
klasowego czy szkoły. 

4) Kultura osobista 
Zachowanie wzorowe, uczeń: 

- jest zawsze taktowny, uprzejmy, życzliwy w stosunku do otoczenia; 
- prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji; 
- dba o swój wygląd i higienę osobistą; 
- jest zawsze ubrany stosownie do okoliczności. 
Zachowanie bardzo dobre, uczeń: 

- jest zwykle taktowny i uprzejmy; 
- stara się o zachowanie kultury słowa i dyskusji; 
- dba o swój wygląd i higienę osobistą; 
- jest zwykle stosownie ubrany do okoliczności. 
Zachowanie dobre, uczeń: 

- jest życzliwy w stosunku do otoczenia; 
- stosuje zwroty grzecznościowe; 
- jest czysty i zwykle stosownie ubrany. 
Zachowanie poprawne, uczeń: 

- czasami zachowuje się nietaktownie; 
- czasami używa niewłaściwego słownictwa; 
- czasami ubiera się niestosownie do okoliczności, lecz zwrócona uwaga przynosi 

właściwy skutek. 
Zachowanie nieodpowiednie, uczeń: 

- często bywa nietaktowny; 
- czasami używa wulgaryzmów; 
- nie dba o swój wygląd i higienę. 
Zachowanie naganne, uczeń: 

- zwykle jest nietaktowny; 
- często używa wulgaryzmów; 
- bywa agresywny; 
- nie stara się o zachowanie kulturalnych form w rozmowie czy dyskusji. 
5) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
Zachowanie wzorowe, uczeń: 

- zawsze przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa; 
- nigdy nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo; 
- prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia; 
- stara się przewidywać i przeciwdziałać zagrożeniom. 
Zachowanie bardzo dobre, uczeń: 

- przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa; 
- nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo; 
- prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożenia. 
Zachowanie dobre, uczeń: 

- przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa; 
- nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo. 



Zachowanie poprawne, uczeń: 

- czasami zachowuje się w sposób narażający jego samego lub innych na niewielkie 
zagrożenie, ale reaguje na zwracaną mu uwagę. 

Zachowanie nieodpowiednie, uczeń: 

- często zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jego samego    
i innych; 

- nie zawsze reaguje na zwracaną mu uwagę. 
Zachowanie naganne, uczeń: 

- często stwarza zagrożenia dla siebie lub innych; 
- często lekceważy niebezpieczeństwo, nie zmienia swojej postawy mimo wielokrotnie 

zwracanej mu uwagi.  
10. Ustalenia końcowe: 

1) uzyskane oceny w poszczególnych kategoriach przelicza się na punkty: 
 

Ocena częściowa Liczba punktów 

Wzorowe 5 

Bardzo dobre 4 

Dobre 3 

Poprawne 2 

Nieodpowiednie 1 

Naganne 0 

2) po podsumowaniu punktów ustala się ocenę śródroczną lub roczną 
 

Ocena śródroczna / roczna Łączna liczba punktów 

Wzorowe 25 – 23 

Bardzo dobre 22 – 18 

Dobre 17 – 14 

Poprawne 13 – 8 

Nieodpowiednie 7 – 3 

Naganne 2 – 0 

 

3) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny 
wyższej niż poprawna; 

4) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć oceny 
wyższej niż dobra. 



11. Uczeń, który nie otrzymał za żaden oceniany aspekt zachowania 0 punktów, może 
zwrócić się do dyrektora o powtórne ustalenie oceny zachowania. Decyzja dyrektora jest 
ostateczna. 

§ 64 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  
lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, nie 
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka  
i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 
się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem 
ust. 8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych  
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. 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. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przeprowadza 
komisja, w której skład wchodzą: 
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, 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 

przeprowadzany jest ten egzamin. 
12. Przewodniczący komisji ustala z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, i jego 

rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 
jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice ucznia. 

14. Pytania, ćwiczenia egzaminacyjne i formę egzaminu ustala egzaminator, uwzględniając 
specyfikę przedmiotu. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 



4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustalona ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

19. Rodzic może wystąpić do dyrektora szkoły o wgląd w prace swojego dziecka, w terminie 
dwóch dni roboczych po zakończeniu egzaminu. Prace udostępniane są w obecności 
nauczyciela zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin. 

 

§ 65 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 66 ust. 2 pkt 
1.  

2. Ustalona przez nauczyciela albo ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 66 ust. 2 pkt 1. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 66 ust. 2 pkt 2. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 
który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  
i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

§ 66 

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 została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak 
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 



3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole 
– jako przewodniczący komisji; 

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole 
– jako przewodniczący komisji; 

b) wychowawca klasy; 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 
d) pedagog, 
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych; 
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
c) termin sprawdzianu wiedzy i umiejętności; 
d) imię i nazwisko ucznia; 
e) zadania sprawdzające; 
f) ustalona ocenę klasyfikacyjną. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
b) termin posiedzenia komisji; 
c) imię i nazwisko ucznia; 
d) wynik głosowania; 
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 



10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 67 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 
egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  
z plastyki, muzyki, techniki i informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin 
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 
w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole – 

jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

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

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Pytania, ćwiczenia egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący 
komisji po zasięgnięciu opinii zespołu przedmiotowego.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający  
w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
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. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 
przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę.  

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz  
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 



pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
 

§ 68 

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

z zastrzeżeniem ust. 3. 
2) Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może 
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również  
w ciągu roku szkolnego. 

2. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,  
z zastrzeżeniem § 67 ust. 10. 

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 
przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 
rodziców. 

4. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 
składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 
w klasie programowo najwyższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
niedostatecznej. 

5. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  
z wyróżnieniem. Wyróżniony uczeń otrzymuje nagrodę książkową. 

6.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 5 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

7. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 i co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

8.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 7, wlicza się także końcowe oceny uzyskane z tych 
zajęć. 

9. Uczeń kończący szkołę podstawową, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 5,00 i wzorową ocenę 
zachowania otrzymuje pamiątkową tarczę a jego rodzice list gratulacyjny. 

 
 
  



Rozdział XII 
  

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ODDZIAŁACH 
GIMNAZJALNYCH 

 
§ 69 

 
1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania dotyczą klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 
2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole 
programów nauczania - Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, 
wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje 
przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

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

w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił i jak powinien się dalej uczyć; 
3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 
 

§ 70 
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) punktowy system oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której 
mowa w § 76 ust. 2 i 3 oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
według skali, o której mowa w § 78 i w formach przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 76 ust. 2 i 3 oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 78; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 



7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 
i trudnościach w nauce. 

 
§ 71 

 
1. Nauczyciele na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym informują uczniów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Przekazanie uczniom informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 nauczyciele 

potwierdzają wpisem do elektronicznego dziennika lekcyjnego. Dodatkowo 
nauczyciel podane informacje przekazuje w formie pisemnej uczniowi, który wkleja je 
na pierwszej stronie zeszytu przedmiotowego. Rodzic ma obowiązek potwierdzić 
podpisem zapoznanie się z tymi informacjami. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach  
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania, 
co potwierdza wpisem do dziennika elektronicznego. 

4. Podczas pierwszego w danym roku szkolnym zebrania z rodzicami udostępnia się 
rodzicom wymagania edukacyjne, wynikające z programów nauczania i kryteria ich 
stosowania, poprzez wyłożenie ich w miejscu ogólnodostępnym dla rodziców. 

5. Szczegółowe kryteria i zasady oceniania znajdują się i nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów oraz na stronie internetowej szkoły. 

6. Na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców wychowawca przekazuje 
rodzicom terminarz zebrań ogólnych oraz dni otwartych, podczas których rodzicom są 
przekazywane informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz 
frekwencji.  

§ 72 
 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne, o których mowa w § 71 ust. 1 pkt 1, d indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w § 71 ust. 1, dostosowuje się do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych 
możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego oraz u ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom na podstawie 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 



indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. 

4. Przy ustalaniu 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. 
 

§ 73 
 

1 W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 
wychowania fizycznego lub informatyki. 

2 Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 
podejmuje dyrektor szkoły po złożeniu przez rodziców podania z załączoną opinią  
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydaną przez 
lekarza. 

3 Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego  
lub informatyki na okres podany w opinii lekarskiej. 

4 W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki  
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony” lub 
„zwolniona”. 
 

§ 74 
 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 
danego etapu edukacyjnego ucznia z wada słuchu, z głęboka dysleksją rozwojową,  
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 
nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5 W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 
„zwolniona”. 
 

§ 75 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.  
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali 
określonej w § 76 ust. 2 i 3 oraz § 78. 

1) uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał oceny niedostateczne 
z poszczególnych przedmiotów, zobowiązany jest do 15 marca wykazania się 
znajomością realizowanego w pierwszym półroczu materiału edukacyjnego  
w formie ustalonej przez nauczyciela; 



2) niewykazanie się przez ucznia znajomością materiału z pierwszego półrocza 
będzie miało wpływ na ocenę roczną lub końcową. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  
w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i zachowania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej  
w § 76 ust. 2 i 3 oraz § 78. 

4. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 
pedagogicznej wychowawca klasy na zebraniu rodziców przekazuje rodzicom 
pisemną informację o przewidywanych dla ucznia niedostatecznych, nagannych 
ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych  
i zachowania. Wszystkie pozostałe śródroczne i roczne oceny proponowane 
nauczyciele przedmiotu podają do wiadomości uczniów na 14 dni przed śródrocznym 
i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Oceny proponowane mogą 
ulec zmianie. Na poprawę uczeń ma 4 dni robocze od dnia zakończenia składania 
podań. 

5. Potwierdzenie odbioru przez rodziców informacji o przewidywanych śródrocznych  
i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi 
znajdować się u wychowawcy klasy na odpowiednio przygotowanej karcie. 

6. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu informację, o której mowa w ust. 4 
dostarcza się rodzicom na odpowiednio przygotowanych drukach, np. listem 
poleconym. 

7. Przewidywana ocena z zajęć edukacyjnych może zostać obniżona na skutek braku 
postępów ucznia w nauce wyrażonych niższymi niż przewidywana ocena, ocenami 
bieżącymi. 

8. W ciągu trzech dni od przekazania uczniowi lub jego rodzicom informacji  
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych uczeń 
lub jego rodzice maja prawo zwrócić się w formie pisemnej do nauczyciela 
przedmiotu z wnioskiem o umożliwienie podwyższenia oceny o jeden stopień. Ustala 
się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  

1) uczeń zagrożony oceną niedostateczną ma obowiązek wystąpić z podaniem do 
nauczyciela o umożliwienie podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych w ciągu trzech dni od poinformowania rodziców; 

2) uczeń zagrożony oceną niedostateczną ma prawo wystąpić do nauczyciela  
z podaniem o umożliwienie podwyższenia przewidywanej oceny 
klasyfikacyjnej o jeden stopień jeśli w trakcie roku szkolnego spełnił 
następujące warunki: 

a) napisał wszystkie wymagane przez nauczyciela sprawdziany  
i wykorzystał możliwość poprawy napisanych sprawdzianów; 

b) posiada systematycznie prowadzony od początku roku szkolnego 
zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, jeśli jest wymagany w danym 
roku; 

c) nieobecności usprawiedliwione na zajęciach z danego przedmiotu nie 
przekraczają 20%; 

3) Podanie, które powinno zawierać informację, o jaką ocenę ubiega się uczeń, 
uzasadnienie, podpis ucznia i rodziców należy złożyć w dwóch egzemplarzach 
do nauczyciela przedmiotu lub do sekretariatu szkoły  
w przypadku nieobecności nauczyciela. 



4) Nauczyciel przekazuje pisemnie uczniowi zakres, formę i termin poprawy 
oceny. 

5) W przypadku uczniów zagrożonych ocena niedostateczną, nauczyciel 
przekazuje szczegółowe zagadnienia niezbędne do podwyższenia oceny. 

6) Ocena z przeprowadzonej poprawy nie może mieć wpływu na obniżenie 
proponowanej oceny rocznej. 

7) Uczeń z wyższą roczną ocena proponowaną niż ocena niedostateczna może 
przystąpić do jej poprawy jeden raz. 

8) Uczeń zagrożony oceną niedostateczną może poprawić ją etapami w formie 
pisemnej i ustnej. 

9) Nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia w ustalonym przez nauczyciela 
terminie skutkuje utrzymaniem proponowanej oceny rocznej. 

10) Uczeń otrzymuje ocenę, o która się ubiega, w przypadku, gdy otrzymał co 
najmniej 90% możliwych do uzyskania punktów z pisemnego sprawdzianu 
obejmującego swoim zakresem treści programowe z danego roku szkolnego, 
zgodnie z wymaganiami na ocenę, o która się ubiega. 

11) W przypadku, gdy uczeń chce podwyższyć ocenę roczną, a jego oceny 
cząstkowe, ocena śródroczna były niższe niż ocena, która chce uzyskać, 
nauczyciel opracowuje sprawdzian całoroczny, zgodnie z wymaganiami  
z danego przedmiotu. 

9. Przewidywana ocena klasyfikacyjna roczna jest podwyższona, gdy uczeń najpóźniej 
na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wykaże się 
opanowaniem wiadomości i umiejętności , wskazanych przez nauczyciela. 

10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczna ocena nie są średnimi arytmetycznymi ocen 
bieżących, ale sumą osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym określoną przyrostem 
wiedzy i umiejętności. 

11. Oceny klasyfikacyjne śródroczna i roczna są wystawiane na podstawie, co najmniej 
trzech ocen bieżących w danym półroczu. 

12. Wpływ poszczególnych źródeł ocen na ocenę śródroczną lub roczną ustalają 
nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

13. Ustalona przez nauczyciela roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 80 
 

§ 76 
 

1. Oceny z zajęć edukacyjnych dzielą się na: 
1) oceny bieżące; 
2) oceny klasyfikacyjne śródroczne; 
3) oceny klasyfikacyjne roczne. 

2. Poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania, ustala się według 
następującej skali: 
Stopień Skrót literowy Odpowiednik cyfrowy 

Celujący cel 6 

Bardzo dobry bdb 5 

Dobry db 4 



Dostateczny dst 3 

Dopuszczający dop 2 

Niedostateczny ndst 1 

 
3. Do ocen bieżących i proponowanych śródrocznych dopuszcza się dodanie znaków „+” 

i „-„. Dodanie do oceny znaku „+” oznacza zwiększenie odpowiednika cyfrowego  
o 0,5. Dodanie do oceny znaku „-„ oznacza zmniejszenie odpowiednika cyfrowego  
o 0,5. 

1) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach 2 – 6; 
2) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1. 

4. Dopuszcza się stosowanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym jednolitych 
symboli: np – nieprzygotowanie, nb – nieobecność, zw – zwolnienie, sp – spóźnienie. 

5. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne. 
6. Ocena roczna może ulec zmianie tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub 

sprawdzianu, o których mowa w §80 i §81. 
7. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców. 
8. Na pisemny wniosek rodzica nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją. 
9. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący – uczeń jest szczególnie zainteresowany przedmiotem, 
posiada wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej, sprawnie 
operuje faktami i pojęciami; wiadomości zdobyte z różnych źródeł umie 
interpretować, uzasadniać i prezentować; potrafi rozwiązać wiele problemów 
praktycznych i teoretycznych nietypowych, nieprezentowanych na lekcjach; 
umie zastosować swoje wiadomości w nowych sytuacjach; jest liderem pracy 
w grupie; startuje w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach 
sportowych i zajmuje punktowane miejsca; 

2) stopień bardzo dobry – uczeń prezentuje pełny zakres wiedzy i umiejętności, 
które nabył na lekcji i sprawnie je interpretuje i uzasadnia; samodzielnie 
rozwiązuje problemy zadane przez nauczyciela; szybko przyswaja wiedzę  
i potrafi ją zastosować podczas rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach; 
poprawnie stosuje terminologie przedmiotową; koordynuje prace w grupie; 
zajmuje trafne stanowisko podczas rozwiązywania problemów; 

3) stopień dobry – uczeń posiada wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu 
na zrozumienie większości treści programowych; poprawnie rozwiązuje 
samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne z danego przedmiotu; 
zna dobrze fakty i pojęcia; stosuje zdobyta wiedzę w sytuacjach typowych; 
stara się stosować terminologie przedmiotu; dobrze pracuje w grupie; 

4) stopień dostateczny – uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności 
użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania 
nauki na wyższym poziomie; rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 
czasem przy pomocy nauczyciela; ma problemy ze stosowaniem właściwej 
terminologii, ale potrafi się jej nauczyć, pracuje w grupie i umie wykorzystać 
spostrzeżenia i rady rówieśników; 

5) stopień dopuszczający - uczeń posiada wiadomości i umiejętności, 
umożliwiające mu świadome korzystanie z lekcji,; pracuje przy pomocy 
nauczyciela, korzysta z jego uwag i rad oraz potrafi rozwiązać proste, typowe 
zadania; pracuje w grupie bez zaangażowania, jednak stara się zrozumieć dany 



temat i korzysta ze spostrzeżeń rówieśników; jego braki są znaczne, rokuje 
nadzieje na nadrobienie ich w przyszłości; 

6) stopień niedostateczny – uczeń w sposób rażący nie opanował podstawowych 
wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, co uniemożliwia mu dalsze 
zdobywanie wiedzy; nie potrafi rozwiązać prostych zadań nawet przy pomocy 
nauczyciela; nie jest zaangażowany w pracy grupowej; wyraża niechęć i brak 
zainteresowania przedmiotem. 

 
§ 77 

 
1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów są sprawdzane za pomocą: 

1) sprawdzianów; 
2) kartkówek; 
3) odpowiedzi ustnych; 
4) prac samodzielnych ucznia na lekcji; 
5) prac dodatkowych, np. referat, album, plakat, karty pracy; 
6) miedzy przedmiotowych testów kompetencji; 
7) wypracowań. 

2. Osiągnięcia uczniów należy odnotować w dzienniku elektronicznym. 
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 winien być zapowiedziany przez 

nauczyciela uczącego z tygodniowym wyprzedzeniem (wpisany do dziennika)  
i poprzedzony lekcją powtórzeniową. 

4. Łączna liczba sprawdzianów i miedzy przedmiotowych testów kompetencji  
w tygodniu nie może przekroczyć 3. 

5. W danym dniu może być tylko jeden sprawdzian lub miedzy przedmiotowy test 
kompetencji. 

6. Nauczyciel na prośbę uczniów może przełożyć zapowiedziany sprawdzian. 
Przełożony sprawdzian nie wpływa na liczby podane w ust. 4 i 5. 

7. Sprawdzian musi być oceniony i omówiony w ciągu dwóch tygodni. 
8. W przypadku oceniania sprawdzianów, z wyjątkiem pisemnych prac stylistycznych  

z języka polskiego, ustala się skalę ocen w zależności od % uzyskanych punktów: 
0 – 30% punktów  - stopień niedostateczny 
31 – 50% punktów - stopień dopuszczający 
51 – 75% punktów - stopień dostateczny 
76 – 90% punktów - stopień dobry 
91 – 97% punktów - stopień bardzo dobry 
98 – 100% punktów - stopień celujący 

9. Uzyskane ze sprawdzianu oceny muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym 
czerwonym kolorem. 

10. Następny sprawdzian z danego przedmiotu może odbyć się po oddaniu poprzedniego. 
11. Oceny niedostateczne uzyskane ze sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić jeden raz  

w terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie. 
12. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu, wyższa od niedostatecznej, jeden 

raz w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzianu. 
13. Nauczyciel ma obowiązek przedstawienia ocenionej pracy uczniowi w dniu 

wstawienia oceny do dziennika lekcyjnego. 
14. Na prośbę rodziców nauczyciel przedstawia rodzicom sprawdziany, kartkówki, testy 

do wglądu w dniu otwartym. Sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela 
przedmiotu do dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.  



1) Nie udostępnia się pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich 
do domu, kopiowania i fotografowania. Udostępnianie prac może odbywać się 
w miejscu ich przechowywania, a więc w szkole.  W praktyce prace 
udostępnia się w klasie w obecności nauczyciela, który dysponuje czasem na 
tego typu działanie - w czasie spotkań z rodzicami, dni otwartych. 

15. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie pisemnym ma prawo do pisania 
sprawdzianu w terminie dodatkowym, uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli  
w wyznaczonym przez nauczyciela terminie uczeń nie zgłosi się, nauczyciel ma prawo 
na pierwszej lekcji, na której uczeń będzie obecny sprawdzić jego wiadomości  
z zakresu sprawdzianu. 

16. Uczeń, który był nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie i była to nieobecność 
jednodniowa lub dwudniowa, zalicza materiał, z którego przeprowadzony był 
sprawdzian na pierwszej lekcji z danego przedmiotu, na której jest obecny. 

17. Wyniki międzyprzedmiotowych testów kompetencji w odnotowuje się w dzienniku 
lekcyjnym. 

18. Punkty uzyskane z międzyprzedmiotowych testów kompetencji mogą zostać 
przeliczone na oceny i wstawione w rubrykach dotyczących osiągnięć uczniów  
z danego przedmiotu. 

19. Nauczyciel ma prawo do pisemnego sprawdzenia przygotowania uczniów do bieżącej 
lekcji tzw. kartkówki (kartkówka - krótkie 10-20 minutowe sprawdzenie osiągnięć 
uczniów maksymalnie z trzech ostatnich lekcji). 

20. Oceny z kartkówek odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Oceny te są wpisane 
kolorem zielonym. 

21. Nauczyciel ocenia pracę w grupach według kryteriów: 
1) organizacja pracy – sprawiedliwy podział obowiązków, przygotowanie 

warsztatu pracy; 
2) podejmowanie decyzji (prawo głosu dla każdego członka zespołu, 

umiejętności dochodzenia do wspólnych rozwiązań); 
3) stosunek do innych członków zespołu (wzajemny szacunek, nawet wtedy, gdy 

występują różnice podglądów); 
4) zaangażowanie i umiejętność współpracy; 
5) efekt końcowej pracy zespołowej. 

22. Uczeń bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe warunki 
realizacji projektu edukacyjnego określa Regulamin Projektu Edukacyjnego 
Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego. 
 

§ 78 
 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w tym samym 
stopniu i w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
6) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 



3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o 
skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 200 punktów. W trakcie trwania 
semestru uczeń zbiera punkty dodatnie i ujemne, które przed klasyfikacją są sumowane 
i przekładane na ocenę zachowania przez wychowawcę klasy. 

5. Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o liczbę punktów, które uczeń zdobył w trakcie 
pierwszego semestru. 

6. Roczną ocenę zachowania ustala się sumując punkty zdobyte w pierwszym i drugim 
semestrze,  następnie dzieląc je przez dwa. Wynik dzielenia zostaje przełożony na 
ocenę zachowania, która znajdzie się na świadectwie szkolnym ucznia. 

7. Zarówno punkty dodatnie, jak i ujemne są wpisywane przez  wszystkich nauczycieli 
uczących w szkole/należących do rady pedagogicznej w obecności których miało 
miejsce zachowanie ucznia do wyznaczonych rubryk  w dzienniku elektronicznym. 

8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do wpisywania punktów za zachowanie na 
bieżąco. 

9. Wychowawca ma prawo wpisać punkty za zachowanie w ciągu 7 dni od dnia,  
w którym posiadł pod tym względem wiedzę. 

10. W szczególnych przypadkach, nie uwzględnionych w punktowym systemie oceniania 
zachowania, decyzję o ocenie, po jej szczegółowym umotywowaniu na forum Rady 
Pedagogicznej, podejmuje wychowawca. 

11. Osobami upoważnionymi do przyznawania punktów i umieszczania ich w dzienniku 
elektronicznym są: 

1) dyrektor; 
2) wicedyrektor; 
3) wychowawca; 
4) nauczyciele; 
5) opiekun samorządu uczniowskiego; 
6) organizatorzy konkursów, zawodów i imprez będący pracownikami szkoły; 
7) opiekunowie kół i organizacji; 
8) pedagog i psycholog szkolny; 
9) pielęgniarka szkolna. 

12. Proces oceniania zachowania ucznia trwa cały rok szkolny. 
13. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca 

dodatkowo zasięga opinii wszystkich nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 
ocenianego ucznia zgodnie ze skalą: 
 
wzorowe 6 pkt 

bardzo dobre 5 pkt 

dobre  4 pkt 

poprawne 3 pkt 

nieodpowiednie minus 1 pkt 

nieodpowiednie minus 2 pkt 

brak oceny 0 pkt, kiedy nauczyciel nie posiada opinii 



o uczniu odnośnie zachowania 

         
        Wszystkie punkty wychowawca sumuje i dzieli przez liczbę osób biorących udział  
        w zdobywaniu opinii o uczniu. 

14. Skala ocen zachowania w przełożeniu na uzyskane przez ucznia punkty w semestrze: 
 
Suma zgromadzonych punktów Ocena zachowania 

≥ 351 Wzorowa 

350 – 281 Bardzo dobra 

280 – 200 Dobra 

199 – 100 Poprawna 

99 – 1 Nieodpowiednia 

0 ≤ punkty ujemne Naganna 

 
15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń  lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

16. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić uchybienia/zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłaszane w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. 

17. Uczeń, który w ciągu semestru dopuścił się: 
- uderzenia lub pobicia nauczyciela, 
- kradzieży  

otrzymuje ocenę naganną z zachowania, a punkty redukują się do 0. 
Uczeń, który otrzymał oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania 
posiada zakaz przez jeden semestr udziału w dyskotekach, wycieczkach 
organizowanych przez szkołę, pełnienia funkcji w klasie.  

18. Uczeń, który otrzymał w II semestrze punkty ujemne za: 
- picie alkoholu, 
- palenie papierosów lub e-papierosów, 
- fałszowanie dokumentów, 
- bójkę, 
- zamieszczanie w Internecie obraźliwych zdjęć, tekstów, 
- stalking, 
- mobing, 
- wyłudzanie  

ma możliwość odrobienia punktów w formie wolontariatu wskazanego przez 
szkołę lub prac społecznych za zgodą Rodzica na terenie szkoły w terminach 
ustalonych przez Radę Pedagogiczną w danym roku szkolnym wyłącznie pod 
nadzorem pracownika szkoły. 



19. Lista uczniów wyrażających chęć poprawy zachowania powinna być zamknięta  na 3 
dni przed wyznaczonymi terminami. Przyjmuje się, że jedna zegarowa godzina pracy 
stanowi 25 punktów ujemnych odpracowanych. Tym samym zmniejsza się ilość 
punktów ujemnych ucznia. Uczeń nie ma  możliwości odrobienia punktów ujemnych 
podczas zajęć lekcyjnych.  

20. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie punktów, odrabianych w formie prac 
społecznych, po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem nadzorującym prace, jest 
psycholog szkolny lub dyrektor szkoły. 

21. W wyłącznie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć  
lub podwyższyć oceną z zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej 
punktów w wyniku głosowania zwykłą większością głosów. 

22. Uczeń ma obowiązek dostarczenia wychowawcy lub dyrekcji szkoły niezbędnych 
dokumentów potwierdzających jego udział w akcji charytatywnej, imprezie 
edukacyjno– kulturalnej na rzecz innych, projekcie o charakterze edukacyjnym  
i innych działaniach edukacyjno – kulturowych na rzecz innych organizowanych poza 
szkołą, w których uczestniczył i reprezentował swoim udziałem Gimnazjum nr 2  
im. K.K. Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim, do 7 dni od wydarzenia. 

23. Obowiązkiem ucznia jest pełne zaangażowanie się w kontrolę ilości i jakości 
zdobywanych punktów, aby na koniec semestru mógł otrzymać jak najwyższą ocenę 
klasyfikacyjną zachowania odpowiadającą zamierzeniom i jego zachowaniu. 

24. Ocenę wzorową zachowania może otrzymać uczeń, który posiada: 
1) powyżej 350 punktów dodatnich; 
2) do 20 punktów ujemnych, bez względu na posiadaną ilość punktów dodatnich. 

25. Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który posiada: 
1) powyżej 281 punktów dodatnich; 
2) do 40  punktów ujemnych, bez względu na posiadaną ilość punktów dodatnich. 

26. Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który posiada: 
1) powyżej 200 punktów dodatnich; 
2) do 75  punktów ujemnych, bez względu na posiadaną ilość punktów dodatnich. 

27. Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który posiada: 
1) powyżej100 punktów dodatnich; 
2) do 99  punktów ujemnych, bez względu na posiadaną ilość punktów dodatnich. 

28. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który posiada: 
1) powyżej 99 punktów ujemnych, bez względu na posiadaną ilość punktów 

dodatnich. 
29. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie zrealizował projektu edukacyjnego w wyznaczonym czasie, czyli  
do ukończenia pierwszego semestru trzeciej klasy; 

2) suma punktów dodatnich i ujemnych jest mniejsza  od 1; 
3) w ciągu semestru dopuścił się uderzenia lub pobicia nauczyciela, kradzieży. 

30. 2Jedna godzina nieusprawiedliwiona odpowiada 5 punktom ujemnym. Wychowawca 
pod koniec każdego półrocza sumuje godziny nieusprawiedliwione każdego  
z uczniów, a następnie zamieniając je na punkty wpisuje w uwagach w dzienniku 
elektronicznym. 

31. 3Jedno spóźnienie nieusprawiedliwione odpowiada 2 punktom ujemnym. 
Wychowawca pod koniec każdego semestru sumuje spóźnienia każdego z uczniów,  
a następnie zamieniając je na punkty wpisuje wynik w dzienniku elektronicznym.  

                                                             
2 W brzmieniu ustalonym w Uchwale nr 15/2018/2019 

3 W brzmieniu ustalonym w Uchwale RP nr 15/2018/2019 



 
Punktacja ujemna 

Stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły 

Niewłaściwe zachowanie na lekcji (np. 
przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, 
obrażanie, wyśmiewanie, ignorowanie 
próśb nauczyciela 

- 10 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Niewłaściwe zachowanie na przerwach 
(np. komunikowanie się w sposób 
arogancki z nauczycielem dyżurującym, 
pracownikiem administracji, obsługi, 
odmawianie wykonania poleceń) 

- 10 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Stosunek do kolegów 

Niewłaściwe zachowanie na lekcji  
i przerwach (np. rozpraszanie uwagi 
innych, przeszkadzanie innym, 
zabieranie przedmiotów innym, 
przepychanki, słowne, ubliżanie, 
złośliwości, wulgaryzmy) 

- 5 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Zachowania agresywne (np. uderzenie, 
kopniecie, podżeganie do bójek) 

- 20 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Postawa ucznia 

Na lekcji (np. leżenie na ławce, siadanie 
tyłem do nauczyciela, zabawy 
przyborami, jedzenie, picie, żucie gum, 
odrabianie prac z innych przedmiotów) 

- 5 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Korzystanie z telefonu komórkowego  
i innych urządzeń medialnych, 
korzystanie ze słuchawek. 

- 20 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Stosunek do dokumentacji szkolnej (np. 
rysowanie po sprawdzianach, 
kartkówkach, zeszytach 
przedmiotowych, książkach, zeszytach 
ćwiczeń) 

- 10 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Nieodpowiednia postawa ucznia: 
nieuzasadniona rezygnacja z udziału  
w rozgrywkach sportowych itp. 

- 5 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Kłamstwo w stosunku do nauczyciela, 
pedagoga, psychologa i pracowników 
szkoły. 

- 25 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Fałszowanie dokumentów - 150 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Kultura osobista 

Strój szkolny musi spełniać wszystkie 
następujące warunki: 
Być czysty, schludny i estetyczny. Nie 
przedstawiać niestosowanych ilustracji  

za brak 
choćby 
jednego  
z 
wymienionych  

raz w ciągu dnia Każdy nauczyciel 



i napisów, nie propagować treści 
zabronionych prawem i niezgodnych  
z powszechnie przyjętymi wartościami. 
Brak nakrycia głowy. 
Tarcza przypięta do wierzchniej części 
ubrania na ramieniu bądź na piersi 
ucznia. 
4 wykreślony 
Dziewczęta: bluzki rękawami 
zakrywającymi ramiona, bez 
odsłoniętego dekoltu, brzucha, i pleców, 
spodnie, spodenki nie krótsze niż przed 
kolano, spódnice nie krótsze niż przed 
kolano. 
Chłopcy; bluzki z rękawami 
zakrywającymi ramiona, spodnie, 
spodenki nie krótsze niż przed kolano.  
Obuwie na zmianę na jasnej podeszwie 
Ubiór nie spełniający kryteriów stroju 
szkolnego. 

elementów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 10 pkt 

Strój galowy musi spełniać następujące 
warunki: 
Dziewczęta: biała bluzka zakrywająca 
ramiona, dekolt, brzuch i plecy; ciemne 
eleganckie spodnie lub spódnica nie 
krótsze niż przed kolano, buty płaskie, 
na wysokim obcasie lub koturnie (+/- 5 
cm). 
Chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie 
lub garnitur, półbuty. 
5wykreślony 
Ubiór nie spełniający kryteriów stroju 
galowego. 

za brak 
choćby 
jednego  
z 
wymienionych  
elementów 
 
 
 
 
 
 
- 10 pkt 

raz w ciągu dnia Każdy nauczyciel 

Wygląd (makijaż, malowanie paznokci 
w kolorach innych niż bezbarwne z 
delikatnym połyskiem) 

- 5 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Farbowanie włosów, niestosowna 
fryzura. 

- 10 pkt Raz w ciągu dnia 
i uczeń ma 
miesiąc na zmianę 

Każdy nauczyciel 

Zachowanie na lekcjach i przerwach (no. 
Zakładanie nóg na krzesła, ławki, 
siadanie na parapetach, przyklejanie 
gum, zaśmiecanie korytarza lub sali 
lekcyjnej). 

- 5 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Zachowanie podczas wycieczek (np. 
odłączanie się od grupy, niestosowanie 

- 20 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 
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się do szkolnego regulaminu wycieczki). 
Obowiązkowość 

Samowolne opuszczenie lekcji.. -20 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Samowolne wyjście na halę sportową.  każdorazowo Każdy nauczyciel 

Samowolne opuszczenie terenu szkoły. -30 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Nie zmienianie obuwia szkolnego. - 10 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

6 wykreślony 
   

Nieterminowe dostarczanie 
wymaganych dokumentów szkolnych. 

- 5 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Nieterminowy zwrot książek do 
biblioteki szkolnej. 

- 5 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Stosunek do mienia szkolnego 

Posługiwanie się urządzeniami 
szkolnymi i wyposażeniem niezgodnie 
 z zasadami BHP. 

- 10 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Dewastacja(np. gazetek, zalewanie  
łazienek, smarowanie klamek różnymi 
substancjami, zapychanie zamków  
w drzwiach). 

- 20 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Niszczenie mienia. - 30 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Zachowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz innych osób 

Bójka uczniowska lub uderzenie  
z uszkodzeniem  ciała 

- 100 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Zamieszczanie w komunikatorach 
(Internet, telefon komórkowy) 
obraźliwych zdjęć, treści. 

-100 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Stalking. - 150 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Mobing (wyśmiewanie, dokuczanie, 
izolowanie). 

- 150 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Wyłudzanie. - 100 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Posiadanie alkoholu, papierosów,  
e-papierosów, substancji 
psychoaktywnych i niebezpiecznych 
przedmiotów. 

- 50 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Picie alkoholu. -100 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Palenie papierosów lub e-papierosów. - 100 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

 
 
Punktacja dodatnia 
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Stosunek do kolegów 

Pomoc koleżeńska – krótkoterminowa, 
jednorazowa. 

10 pkt każdorazowo Wychowawca 

Pomoc koleżeńska – długoterminowa, 
stała. 

30 pkt każdorazowo Wychowawca 

Opieka nad uczniami potrzebującymi 
wsparcia (np. nowy uczeń, 
cudzoziemiec, uczeń z orzeczeniem) 

20 pkt każdorazowo Wychowawca 

Postawa ucznia 

Wzorowa frekwencja - 0 opuszczonych 
godzin. 

30 pkt raz na semestr Wychowawca 

Wzorowa frekwencja – 1 – 15 godzn 
opuszczonych usprawiedliwionych. 

15 pkt raz na semestr Wychowawca 

Inicjatywa własna na rzecz wyposażenia 
pracowni. 

5 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Zachowania godne naśladowania. 10 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Pomoc nauczycielowi w przygotowaniu 
lekcji godziny wychowawczej. 

15 pkt każdorazowo Wychowawca 

Odpowiedzialna postawa w rozgrywkach 
sportowych. 

5 pkt każdorazowo Nauczyciel wf 

Pomoc nauczycielowi w sprawach 
porządkowych. 

5 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Pomoc w bibliotece 5 pkt każdorazowo Bibliotekarz 

Kultura osobista 

Wzorowa postawa w czasie wycieczki – 
bezinteresowna pomoc nauczycielowi 
lub innym uczestnikom. 

20 pkt jednorazowo Wychowawca, 
Każdy nauczyciel 

Reagowanie na przejaw zła  
i nietolerancji. 

20 pkt każdorazowo Wychowawca 

Najwyższe czytelnictwo w klasie. 10 pkt raz na semestr Bibliotekarz 

Punkty do dyspozycji rady 
pedagogicznej. 

10 pkt raz na semestr Wychowawca 

Obowiązkowość 

Premia za całkowity brak punktacji 
ujemnej. 

40 pkt raz na semestr Wychowawca 

Brak spóźnień (do 3 godz). 20 pkt raz na semestr Wychowawca 

7wykreślony  
   

Systematyczny udział w zajęciach 
przygotowujących do egzaminu 
gimnazjalnego (frekwencja wyższa niż 
75%). 

10 pkt raz na semestr Każdy nauczyciel 
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Systematyczny udział w zajęciach 
wyrównawczych (frekwencja wyższa niż 
75%). 

10 pkt raz na semestr Każdy nauczyciel 

Systematyczny udział w zajęciach na 
basenie (frekwencja wyższa niż75%). 

20 pkt raz na semestr Nauczyciel wf 

Systematyczne korzystanie z innych 
form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej (frekwencja wyższa niż 
75%). 

10 pkt raz na semestr Pedagog, psycholog 

Terminowy zwrot książek do biblioteki. 5 pkt raz na semestr Bibliotekarz 

Sumienne pełnienie obowiązków 
dyżurnego – dbałość o porządek  
i wystrój klasy. 

10 pkt raz na semestr Wychowawca 

Zaangażowanie w życie szkoły 

Zaproponowanie inicjatywy na poziomie 
klasy oraz zaangażowanie się w jej 
realizację 

10 pkt każdorazowo Wychowawca 

Zaproponowanie inicjatywy na poziomie 
szkoły oraz zaangażowanie się w jej 
realizację. 

20 pkt każdorazowo Wychowawca 

Aktywny udział w poczcie 
sztandarowych w czasie wolnym poza 
szkołą. 

20 pkt każdorazowo Wychowawca 

Wolontariat jednodniowy. 10 pkt raz na semestr Wychowawca 

Wolontariat trwający do dwóch tygodni. 20 pkt raz na semestr Wychowawca 

Wolontariat stały powyżej dwóch 
tygodni. 

40 pkt raz na semestr Wychowawca 

8wykreślony 
  

Opiekun sekcji 

Przygotowanie informacji z życia szkoły 
na stronę internetową. 

5 pkt  Opiekun samorządu 

Praca na rzecz klasy (gazetki szkolne, 
organizowanie imprez klasowych, zajęć 
integrujących klasę, umiejętność 
rozwiązywania konfliktów, 
wywiązywanie się z funkcji powierzonej 
w klasie). 

10 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Praca na rzecz szkoły (aktywny udział w 
organizacji imprez, uroczystości, akcjach 
szkolnych, wywiązywanie się z funkcji 
powierzonej w szkole) 

20 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Wzorowe zaangażowanie w wykonanie 
nadobowiązkowego projektu 
edukacyjnego ocenione przez 
nauczyciela prowadzącego 

30 pkt raz na semestr Każdy nauczyciel 
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(terminowość, niekonwencjonalne / 
nowatorskie rozwiązanie zadania  
i estetyczne wykonanie). 
Reprezentowanie szkoły podczas 
uroczystości pozaszkolnych. 

5 pkt każdorazowo Każdy nauczyciel 

Pochwała wychowawcy pod koniec 
semestru. 

10 pkt raz na semestr Wychowawca 

9wykreślony 
   

10 wykreślony 
   

 
§ 79 

 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w semestrze, 
za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Wychowawca ucznia, któremu grozi nieklasyfikowanie z jednego, kilku lub 
wszystkich przedmiotów obowiązany jest w formie pisemnej powiadomić o tym 
ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ najpóźniej na 30 dni przed 
posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Rodzic /prawny opiekun/ potwierdza otrzymaną 
informację na kopii pisma. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 
lub na prośbę jego rodziców /prawnych opiekunów/ rada pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 

nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,  
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, 
muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne  
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 
ustala się oceny zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,  
z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć 
technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

10. O ustalonym terminie egzaminu klasyfikacyjnego powiadamia się ucznia i jego 
rodzica. 

11. W szczególnych wypadkach np. długotrwała choroba dopuszcza się możliwości 
ustalenia terminu egzaminu klasyfikacyjnego w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
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12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora 
szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przeprowadza 
komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 
wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy. 

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, oraz jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 
rodzice ucznia. 

16. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne i formę egzaminu ustala egzaminator, 
uwzględniając specyfikę przedmiotu. 

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  
w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 12, a w przypadku 
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa  
w ust. 5 pkt 2 - skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) ocenę klasyfikacyjną. 

18. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

20. Uczeń nieklasyfikowany po pierwszym półroczu kontynuuje naukę w drugim 
semestrze, ale w porozumieniu z nauczycielem zobowiązany jest wykazać się 
znajomością realizowanego materiału edukacyjnego w terminie i formie ustalonej 
przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Niewykazanie się ucznia wiedzą i 
umiejętnościami z zakresu pierwszego półrocza będzie miało wpływ na jego 
klasyfikację i ocenę roczną lub końcową. 
 
 
 
 

§ 80 
 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić, w formie pisemnej, 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. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny z zachowania, 
nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych. 



2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 
pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. O terminie sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zostaje poinformowany uczeń 
i jego rodzice. 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 
stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu o tej 

samej lub pokrewnej specjalności. 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 
stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

b) wychowawca klasy; 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 
d) pedagog; 
e) psycholog; 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) lit. b, może być zwolniony z udziału  
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §81 ust.1. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji; 
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; 
c) zadania, pytania sprawdzające; 
d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę. 

3) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) skład komisji; 
b) termin posiedzenia komisji; 
c) wynik głosowania; 



d) ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

8.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1), dołącza się pisemne prace ucznia  
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 

§ 81 
 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  
z informatyki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 
ćwiczeń praktycznych. 

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

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

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

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

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 
takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 

6. Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zespołu 
przedmiotowego. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający : skład komisji, 
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 
komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  
o ustnych odpowiedziach ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz  
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 
programowo wyższej. 



 
§ 82 

 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust 1, nie otrzymuje promocji  
i powtarza tę samą klasę. 

3. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji rocznej uzyskał  z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych  średnią ocen minimum 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą  
oraz z  ocenę wzorową z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej z wyróżnieniem.  

4. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
oraz laureat i finalista olimpiady przedmiotowej 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 olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 
najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

5. Uczeń kończy gimnazjum 
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 
trzeciej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 
niższych uzyskał oceny pozytywne; 

2) przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 
6. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4,75 i więcej  oraz 
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

7. Uczeń kończący gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje nagrodę, a jego rodzice list 
gratulacyjny. 
 

§ 83 
 

1. W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny. 
2. Procedury organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego są co roku do końca 

sierpnia podawane do wiadomości przez Dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. 

3.  Organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego określają procedury  umieszczane na 
stronie internetowej szkoły. 

  



 
Rozdział XIII 

 
RODZICE 

 
§ 84 

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

profilaktyki i opieki nad uczniami. 
2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się ze statutem, regulaminami oraz realizowanymi w szkole 
programami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi klasy i szkoły; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania; 
3) uzyskiwania rzetelnych informacji o zachowaniu ucznia, jego postępach  

w nauce oraz napotkanych trudnościach; 
4) uzyskiwania porad pedagoga, psychologa oraz innych nauczycieli; 
5) współdziałania ze szkołą; 
6) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 
7) działania w strukturach rady rodziców. 

3. Do obowiązków rodziców należy: 
1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć 

szkolnych; 
3) wspieranie realizowanego w szkole procesu nauczania i wychowania; 
4) systematyczne kontrolowanie ocen i uwag dotyczących zachowania dziecka 

znajdujących się w dzienniku elektronicznym; 
5) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy; 
6) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, 

uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej; 
4. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze szkoła podejmuje 

następujące działania: 
1) organizuje co najmniej trzy ogólne spotkania z rodzicami w ciągu roku; 
2) organizuje „dni otwarte” umożliwiające indywidualne kontakty rodziców 

ucznia z nauczycielami; 
3) stwarza warunki do spotkań indywidualnych z nauczycielami po 

wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, w godzinach pracy nauczyciela 
na terenie szkoły i w sposób, który nie zakłóca wykonywania przez 
nauczyciela innych obowiązków służbowych; 

4) organizuje spotkania i warsztaty prowadzone przez specjalistów; 
5) zamieszcza artykuły i informacje w gazetce szkolnej, na stronie internetowej 

szkoły i na tablicach ogłoszeń; 
6) pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy 

przeprowadzając ankiety. 
5. W szkole realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły. 
6. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych 

działaniach. 
  



Rozdział IV 
 

POSTANWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 85 
 

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 
odrębne przepisy. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacją przebiegu nauczania zgodnie  
z odrębnymi przepisami. 

    § 86 
 

1. Szkoła posiada sztandar, hymn szkoły, ceremoniał i logo. 
2. Sztandar jest symbolem jednoczącym całą społeczność szkolną i należny jest mu taki 

sam szacunek, jak symbolom narodowym. 
3. Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy wybierany w każdym roku 

szkolnym spośród uczniów klas najstarszych. Całością spraw organizacyjnych pocztu 
zajmuje się opiekun pocztu sztandarowego wyznaczony przez dyrektora spośród 
nauczycieli szkoły. 

4. Insygnia pocztu sztandarowego to: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe 
ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze oraz 
białe rękawiczki. Insygnia przechowywane są w sekretariacie szkoły. 

5. Uczniowie do pocztu sztandarowego ubrani są odświętnie: uczeń w ciemne spodnie  
i białą koszulę, uczennice w ciemne spódnice i białe bluzki . 

6. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą 
na zaproszenie innych szkól i instytucji. 

7. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny należą: 
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 
2) ślubowanie pierwszoklasistów; 
3) święto szkoły; 
4) uroczystości patriotyczne, religijne, w których bierze udział społeczność 

szkoły lub delegacja szkoły. 
8. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia szkoły. 
9. Hymn szkoły jest uroczystą pieśnią o zasięgu szkolnym, stanowiącą odbicie  

i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności szkolnej. 
10. Logo szkoły jest unikalną i charakterystyczną formą graficzną służącą do identyfikacji 

szkoły. Umieszcza się je na materiałach drukowanych, piśmienniczych, reklamowych. 
 

       § 87 
 

1. Tryb wprowadzania zmian w statucie jest identyczny jak tryb jego uchwalenia. 
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017 roku. 

 
 

 


