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Załącznik do uchwały 

nr 19/2019/2020 Rady 

Pedagogicznej z dnia 

19 maja 2020 r. 

STATUT 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

 
DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Rozdział I 
Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole 

 

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 10 ma siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach, obwód Szkoły został 

ustalony przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach Uchwałą nr XXXI/331/17 z dnia 28 
marca 2017 r. 
2. Szkoła jest zlokalizowana w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33. 
3. Organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. 
5. W skład szkoły wchodzą: 
1) oddziały I-VIII szkoły podstawowej - czas trwania nauki wynosi 8 lat; 
2) uchylony 

3) uchylony 
6. Szkoła nosi imię Ks. Jana Twardowskiego. 
7. Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być 
używany skrót nazwy. 
8. Szkoła może mieć własny hymn, sztandar, godło i ceremoniał. 

 

Rozdział II 
Przepisy definiujące 

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

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Czechowicach-Dziedzicach; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019, poz. 59 ze zm.); 
3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły; 
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Szkoły i Radzie Rodziców 

– należy przez to rozumieć organy działające w Szkole; 
5) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych 
opiekunów; 
6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej 
powierzamy jeden z oddziałów Szkoły; 
7) organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Czechowice-Dziedzice; 
8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to rozumieć Śląskiego 
Kuratora Oświaty. 

 

Rozdział III 
Cele i zadania Szkoły 

 
§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej 

podstawie, koncentrując się na działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 
2. Szkoła w szczególności zapewnia: 
1) warunki do kompletnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania 
i potrzeby; 
2) realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego poprzez szkolny zestaw programów 
nauczania; 
2a) bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich zdrowia od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej 
opuszczenia; 
3) pomoc psychologiczną i pedagogiczną, także przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami 
w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czechowicach- Dziedzicach; 
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4) absolwentom możliwość dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez 
zorganizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, który ma charakter planowych 
działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami, poradnią psychologiczno- 
pedagogiczną i Powiatowym Urzędem Pracy; 
5) opiekę nad uczniami oraz wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 
3. W zakresie realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
2) biblioteki; 
3) świetlicy; 
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 
6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. 

 

§ 4. 1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
2) organizuje zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
3) umożliwia korzystanie z zajęć wychowania do życia w rodzinie; rezygnację z zajęć zgłasza rodzic 
ucznia dyrektorowi w formie pisemnej; 
4) organizuje w razie potrzeby zajęcia podtrzymujące tożsamość narodową, językową, etniczną, 
kulturową; 
5) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia Szkoły; 
6) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach; 
7) może prowadzić klasy dla uczniów o określonych zainteresowaniach; w klasach tych zapewnia się 
równocześnie realizację podstawy programowej wszystkich obowiązkowych przedmiotów; 
8) szkoła może organizować dla swoich uczniów pozalekcyjne zajęcia gimnastyki korekcyjno – 
kompensacyjnej; 
2. Nauka religii i etyki jest organizowana w Szkole na życzenie rodziców. O udziale ucznia w zajęciach 
decyduje pisemne oświadczenie rodzica ważne przez cały okres nauki w szkole, o ile nie zostanie 
zmienione. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia religii i etyki są objęci zajęciami opiekuńczymi na 
terenie szkoły lub zwalniani przez rodziców, o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja. 
Szczegółowe zasady organizacji nauki religii i etyki określają odrębne przepisy. 

 

§ 5. 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. Podstawą pracy wychowawczej Szkoły jest program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do 
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o którym mowa w odrębnych 
przepisach. 
3. Program, o którym mowa w ust. 2 uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
4. Głównymi realizatorami tego programu są nauczyciele wychowawcy. 
5. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i  zasad  określonych  w ustawie  
i przepisów wykonawczych do niej, w szczególności w statucie; 
2) rozwija w uczniach szacunek do praw człowieka; 
3) upowszechnia zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 
4) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym); 
5) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej; 

6) sprzyja zachowaniom proekologicznym; 
7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska; 
8) wdraża do dyscypliny i punktualności. 

 

§ 6. 1. Szkoła w miarę posiadanych możliwości sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich 

potrzeb, współpracując przy tym z innymi jednostkami samorządowymi. 
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 
1) ścisłym przestrzeganiu obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny; 
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującym takiej opieki 
uczniami; 
3) udzielaniu uczniom, w miarę możliwości finansowych Szkoły doraźnej lub stałej pomocy 
finansowej; 
4) promowaniu prozdrowotnego modelu wychowania. 

3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków opieki, nauki i wychowania budynek Szkoły, boisko 
szkolne oraz teren wokół Szkoły objęty jest monitoringiem wizyjnym. 
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§ 7. 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują: 

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia; 

2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury. 
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek 
zorganizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne 
osoby dorosłe, w szczególności rodzice. 
3. Nauczyciele są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć 
organizowanych przez Szkołę. 
4. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określa Regulamin 
organizowania wycieczek i turystyki. 

 

§ 8. 1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć 

i możliwości kadrowe. 
2. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin dyżurów. 

 

§ 9. 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących 

w tym oddziale. 
2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem  zapewnienia  ciągłości pracy wychowawczej  
i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres 
nauczania obejmujący klasy I – III oraz klasy IV - VIII. 
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor. 
4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 
1) z urzędu, wskutek długotrwałej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych Szkoły; 
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy; 
3) na pisemny wniosek 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 
5. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu. 

 
 

DZIAŁ II 
ORGANY SZKOŁY 

 

Rozdział I 

Zagadnienia podstawowe 

§ 10. 1. Organami Szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski. 

2. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
3. W Szkole może działać Rada Szkoły. 

 

§ 11. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej 
i prowadzonej działalności. 

 

§ 12. 1. Każdy z organów Szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 
w ramach swoich kompetencji. 

2. Organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem koordynującym tę współpracę 
jest Dyrektor. 

 

§ 13. 1. W razie zaistnienia sporów między organami Szkoły głównym obowiązkiem organów jest 

dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie Szkoły. Organy między sobą ustalają formy i sposoby ich 
rozstrzygnięcia. 
2. W  przypadku  wyczerpania   możliwości   rozstrzygnięcia   sporu   organy   mogą   zwracać   się, 
w zależności od rodzaju sporu, do organu prowadzącego Szkołę lub sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad Szkołą o jego rozstrzygnięcie. 
3. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w skład której wchodzi „rozjemca” zaakceptowany 
przez organy będące w sporze. 
4. Komisja, o której mowa w ust. 3 po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad. Rozstrzygnięcia komisji są 
wiążące dla stron. 
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Rozdział II 
Dyrektor Szkoły 

 
§ 14. 1. Szkoła kierowana jest przez Dyrektora. 

2. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę. 
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy. 

 

§ 15. 1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 
Szkoły. 

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły. 

 

§ 16. Do kompetencji Dyrektora w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością Szkoły 

należy w szczególności: 
1) opracowanie arkusza organizacji Szkoły; 
2) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć; 
3) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
4) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły i przenoszenia do innej 
klasy; 
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach w tym 
systematyczne obserwowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela; prowadzenie 
dokumentacji obserwacji; 
6) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami 
rozpoczynającymi pracę w zawodzie; 
7) opracowanie projektu planu finansowego Szkoły; 
8) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim 
środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej Szkoły; 
9) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły; 
10) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
11) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły; 
12) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego 
wykorzystania druków szkolnych; 

13) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- 
remontowych; 
14) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego; 
15) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 
16) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz 
dbałość o czystość i estetykę Szkoły; 

17) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 
zajęć organizowanych przez Szkołę; 
18) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych. 

 

§ 17. 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 
i pracowników niebędących nauczycielami. 
2. W zakresie, o którym mowa w ust.1 Dyrektor w szczególności: 
1) decyduje o zatrudnieniu oraz zwolnieniu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom oraz innym 
pracownikom Szkoły; 
3) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie 
z przepisami Kodeksu Pracy; 
4) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi 
przepisami, a w szczególności: 

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły, 

b) ustala zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego 
podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego, 

c) ustala regulaminy pracy, premiowania, nagradzania pracowników Szkoły, 
d) ustala regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

5) ustala plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami. 

3. Dyrektor administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym 
regulaminem. 
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§ 18. Dyrektor reprezentuje Szkołę na zewnątrz. 
 

§ 19. 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

Samorządem Uczniowskim oraz Radą Szkoły, jeżeli została powołana. 
2. Dyrektor w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia Radzie Pedagogiczne wyniki i wnioski ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. 
3. Udziela Radzie Szkoły i Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej 
Szkoły. 

 

§ 20. 1. W Szkole może być utworzone stanowisko Wicedyrektora (Wicedyrektorów). 
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 tworzone są według następujących zasad: 
1) w przypadku gdy Szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów; 
2) dodatkowe stanowisko Wicedyrektora może utworzyć Dyrektor za zgodą organu prowadzącego. 

3. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora (Wicedyrektorów) określa Dyrektor, powierzając 
to stanowisko. 

 

Rozdział III 
Rada Pedagogiczna 

 
§ 21. 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna. 
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

§ 22. 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby 
zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin Regulamin Rady Pedagogicznej 
uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia: 
1) sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej; 
2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej; 
3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami 
tego organu Szkoły. 
5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4 nie może być sprzeczny ze statutem. 

 

§ 23. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły; 
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 
5) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy; 
6) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły – innego – niż 45 – minutowego czasu trwania 
godziny lekcyjnej; 
7) uchwalanie i nowelizacja regulaminu swojej działalności; 

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 
Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły. 

 

§ 24. 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi; 
2) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk; 
3) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
4) projekt planu finansowego Szkoły; 
5) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

6) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
2. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie. 
3. Rada Pedagogiczna ponadto: 
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1) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Dyrektora lub innego nauczyciela zajmującego 
stanowisko kierownicze w Szkole; 
2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach. 

 

§ 25. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

§ 26. 1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Szkoły – do czasu jej utworzenia – 

sformułowane w ustawie. 
2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust.1, Rada Pedagogiczna w szczególności: 
1) uchwala i nowelizuje statut; 

2) występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia statutu lub niektórych 
jego postanowień. 

 
 

Rozdział IV 

Rada Szkoły 

§ 27. W Szkole może działać Rada Szkoły. 
 

§ 28. 1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata szkolne. 
2. Wybory do Rady Szkoły przeprowadza się w terminie do końca października. 
3. Dotychczasowa Rada Szkoły działa do pierwszego zebrania Rady nowej kadencji nie dłużej 
jednak niż do 31 października. 
4. Pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji zwołuje i otwiera dotychczasowy Przewodniczący 
Rady Szkoły. 

 

§ 29. 1. W skład Rady Szkoły wchodzi osiem osób, po czterech przedstawicieli nauczycieli i rodziców. 
2. Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy reprezentowane 
w Radzie. 
3. Corocznie może być dokonywana zmiana jednej trzeciej składu Rady. Zasady dokonywania zmian 
w składzie Rady określa regulamin działalności Rady. 

 

§ 30. 1. Do kompetencji Rady Szkoły należy: 

1) uchwalanie i nowelizacja statutu Szkoły; 
2) uchwalanie regulaminu swojej działalności; regulamin nie może stać w sprzeczności ze statutem; 

3) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły 
i opiniowanie planu finansowego Szkoły; 
4) opiniowanie planu pracy Szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz 
innych spraw istotnych dla Szkoły; 
5) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskiem o zbadanie 
i dokonanie oceny działalności Szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole; 
wnioski te mają dla organu charakter wiążący; 
6) występowanie do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę w sprawach 
organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych; 
7) występowanie do Dyrektora w innych sprawach istotnych dla Szkoły. 
2. Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł; zasady 
wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin, o którym mowa w ust. 1, pkt 2. 

3. Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich 
uzyskania. 

 
 

Rozdział V 

Rada Rodziców 

§ 31. W Szkole działa Rada Rodziców. 
 

§ 32. 1. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły. 

2. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin uchwalony przez ogół rodziców. 
3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 
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4. Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami 
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 
5. 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.2. 
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego; 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły; 

 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły; 
4) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. 

 

 
Rozdział VI 

Samorząd Uczniowski 

§ 33. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

 
§ 34. 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów klas IV-VIII 

i reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z Dyrektorem i na zewnątrz Szkoły. 
2. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru osoby (osób) Opiekuna (Opiekunów) Samorządu 
Uczniowskiego spośród nauczycieli. 
3. Uchylony. 

 

§ 35. 1. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego 
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może 
być sprzeczny ze statutem. 

2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego regulaminu Samorządu 
Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt. 
3. Warunki organizacyjne uchwalania regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania 
w nim zmian zapewnia w porozumieniu z Dyrektorem Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 36. 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły 

lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich podstawowych sprawach dotyczących uczniów 
takich, jak: 
1) prawo do znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów 
nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia; 
2) prawo do jawnej i uzasadnionej oceny postępów w nauce; 
3) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
4) prawo do wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego (pełniących) rolę Opiekuna (Opiekunów) 
Samorządu; 
5) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 
7) oraz wszystkich innych spraw uczniowskich. 
2. Samorząd Uczniowski ponadto: 
1) może wyrazić pisemną opinie w sprawie oceny pracy nauczyciela; 
2) może wydać opinię w sprawie kary nałożonej na ucznia. 

 
 

DZIAŁ III 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
Rozdział I 

Planowanie działalności Szkoły 
 

§ 37. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii 

zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 
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§ 38. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) plan pracy Szkoły; 
2) arkusz organizacji Szkoły; 
3) szkolny plan nauczania; 

4) tygodniowy rozkład zajęć. 
 

§ 39. 1. Szczegółową organizację pracy określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez 

Dyrektora w oparciu o szkolny plan nauczania. 
2. Arkusz organizacji określa: 
1) liczbę pracowników, w tym liczbę stanowisk kierowniczych; 
2) ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych; 
3) ogólna liczbę godzin zajęć pozalekcyjnych. 

3. Arkusz organizacji na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący. 
4. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w arkuszu 
organizacji za zgodą organu prowadzącego. 
5. Arkusz organizacji opracowuje Dyrektor, a jego zatwierdzenie następuje na podstawie odrębnych 
przepisów prawa. 

 
 

Rozdział II 

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej 
 

§ 40. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III Szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie 
więcej niż 25 uczniów. 
3. Oddział dzieli się na grupy podczas zajęć: 
1) z języków obcych – powyżej 24 uczniów; 
2) komputerowych, tak by liczba uczniów w grupie nie przekraczała ilości stanowisk komputerowych; 
3) z chemii, fizyki i biologii – powyżej 30 uczniów. 
4. Zajęcia z wychowania fizycznego – prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczebność grup, 
o których mowa w ust. ust. 3 i 4 może być mniejsza oraz można tworzyć grupy międzyoddziałowe. 
6. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych 
do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, dyrektor po poinformowaniu 
rady oddziałowej, dzieli dany oddział,  jeżeli liczba uczniów jest  zwiększona  ponad liczbę  określoną 
w ust. 2. 
7. Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 6 zwiększając liczbę uczniów  
w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody 
organu prowadzącego. 
8. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 
9. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III Szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 
ust. 7 i 8 w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 
10. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 7 może funkcjonować ze zwiększoną 
liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

§ 41. 1. Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. W przypadkach uzasadnionych zajęcia edukacyjne mogą trwać od 30 do 60 minut zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 
i Radą Szkoły. 
5. W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

 

§ 42. 1. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 
oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków 
finansowych. 
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3. Liczbę uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 
finansowanych z budżetu Szkoły ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

§ 43. 1. Szkoła może prowadzić oddział sportowy od klasy czwartej. 

2. Do oddziału klasy sportowej przyjmowani są uczniowie na podstawie wyników z próby sprawności 
fizycznej 

3. Próbę sprawności fizycznej, o której mowa w ust.2 przygotowują i przeprowadzają nauczyciele 
wychowania fizycznego. 

4. Nabór do tego oddziału jest prowadzony dla wszystkich uczniów bez względy na przynależność 
do obwodu szkolnego. 

 

§ 44. Szkoła wydaje uczniom świadectwa w tym o ukończeniu Szkoły, które uprawnia do ubiegania się 

o przyjęcie do Szkoły ponadpodstawowej. 

 
 

Rozdział III 
Ocenianie wewnątrzszkolne w klasach I- III 

 

§ 45. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne w klasach I - III ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach 
w tym zakresie; 
2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu 
oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
2. W klasach I - III ocena śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową. 
3. Przedmiotem oceny w klasach I – III,  także w czasie kształcenia na odległość, są: 
1) wiadomości; 
2) umiejętności; 
3) aktywność; 
4) zachowanie. 
4. Ocena obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: 
1) sprawności językowej (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie); 
2) umiejętności matematycznych (rachunkowych); 

3) umiejętności społeczno-przyrodniczych (wiedza o środowisku); 
4) umiejętności artystycznych (plastycznych, technicznych, muzycznych); 
5) rozwoju fizycznego (motoryczno-zdrowotnego). 
5. Przy ustalaniu oceny zachowania bierze się pod uwagę: 
1) zachowanie dziecka w stosunku do kolegów oraz osób dorosłych; 
2) kulturę osobistą; 
3) zachowanie na lekcjach; 
4) dbanie o mienie Szkoły; 
5) wypełnianie obowiązków szkolnych. 
6. W ramach sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów ocenia się: 
1) wypowiedzi ustne; 
2) poziom techniki czytania; 

3) różne formy wypowiedzi pisemnych; 
4) kartkówki; 
5) karty pracy; 
6) sprawdziany i sprawdziany kompetencji; 
7) testy; 
8) dyktanda; 

9) zeszyty ćwiczeń; 
10) zeszyty przedmiotowe; 
11) prace domowe; 
12) wytwory prac dziecka; 
13) śpiewanie piosenek; 
14) aktywność na lekcji; 
15) sprawność motoryczną; 

16) pracę w grupie; 
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17) zachowanie; 
18) zadania dodatkowe. 
7. Zadania dodatkowe, o których mowa w ust 6 pkt. 18 nie są obowiązkowe. Za wykonanie prac 
dodatkowych uczeń może otrzymać tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę nie 
wystawia się oceny negatywnej. 
8. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć (brak zeszytu przedmiotowego, brak zeszytu 
ćwiczeń, brak zadania domowego) trzy razy w ciągu półrocza, oraz po nieobecności z powodu 
choroby. Wszystkie nieprzygotowania zostają odnotowane w dzienniku. 
9. W ocenie bieżącej pracy ucznia,  także w czasie kształcenia na odległość,  można stosować: 
1) ocenę słowną wyrażoną ustnie; 

2) ocenę pisemną wyrażoną słowami: wspaniale, brawo, ładnie, nieźle, wystarczająco, popracuj, 
którym odpowiadają punkty zapisywane w dzienniku elektronicznym. 

10. Oceny, o których mowa w ust. 9 pkt 2 ustala się wg następującej skali punktowej: 
1) wspaniale – 6 punktów; 
2) brawo – 5 punktów; 
3) ładnie – 4 punkty; 
4) nieźle – 3 punkty; 
5) wystarczająco – 2 punkty; 
6) popracuj – 1 punkt. 
11. Uchylony. 

12. Uchylony. 

 
§  46.  Przy  ustaleniu  oceny  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  edukacji  plastycznej,  technicznej     

i muzycznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 
się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć. 

 

§ 47. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę 

wyrażoną stopniem. 

 
Rozdział IV 

Ocenianie wewnątrzszkolne w klasach IV - VIII 
 

§ 48. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów w Szkole, także w czasie kształcenia na odległość. 
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: 
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania; 
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – 
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 
oraz uczniów danego  oddziału  stopnia respektowania przez ucznia  zasad  współżycia społecznego  
i norm etycznych. 

 

§ 49. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 
w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 
w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 



11  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych; 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na zasadach określonych przez dyrektora szkoły; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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   (prawnym   opiekunom)  informacji 
o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. 

 

§ 50. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania; 
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych. 
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 51. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców oraz na bieżąco wpisywane do 

dziennika lekcyjnego; prace pisemne (sprawdziany z dużych partii materiału zadania klasowe) 
przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do końca września następnego roku szkolnego. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu w czasie zajęć 
edukacyjnych  poświęconych  ogólnemu  omówieniu  sprawdzonych  i  ocenionych  prac  uczniów      
w terminie do 14 dni od dnia ich napisania; po zapoznaniu się z ocenioną pracą pisemną i omówieniu 
jej z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi podczas tych samych zajęć  edukacyjnych. 
3. W przypadku nieobecności nauczyciela spowodowanej chorobą, termin przekazania uczniowi 
poprawionej pracy ulega przedłużeniu o okres nieobecności nauczyciela. 
4. Oryginały lub kopie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ucznia są udostępniane 
zainteresowanym rodzicom do domu. 
5. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych w bezpośredniej 
rozmowie z uczniem, a w czasie kształcenia na odległość przez dziennik elektroniczny lub w innej 
formie ustalonej z uczniem, po odpowiedzi ustnej ucznia lub po sprawdzeniu i ocenieniu pracy 
pisemnej. 
6. Na pisemny wniosek  rodziców  ucznia  nauczyciel  uzasadnia  każdą  ustaloną  ocenę  pisemnie 
w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku w sekretariacie Szkoły, za pisemnym 
potwierdzeniem odbioru przez rodziców. W czasie kształcenia na odległość sposób i formę złożenia 
wniosku, a także uzasadnienia nauczyciela ustala dyrektor szkoły. 
7. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 5 i 6 powinno zawierać: 
1) odwołanie do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
ocen; 
2) informację o tym, co uczeń zrobił dobrze, a co wymaga poprawienia. 

 

§ 52. 1. Nauczyciel na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne, o których mowa w § 50 ust. 
1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 50 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych 
potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,   u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności  
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, 
o której mowa w art.127 ust.3 UPO i art.47 ust.1 pkt 5 UPO z 14.12.2016 (tekst ujednolicony 
6.10.2019). 
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
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indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 50 ust. 1 pkt 1, 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 

§ 53. 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 lub informatyki, 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 zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” lub „zwolniona”. 
4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia 
z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

 

§ 54. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki w  szczególności  brać  
pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się   z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć. 

 

§ 55. 1. 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 zachowania. 

2. Klasyfikowanie  śródroczne  uczniów  przeprowadza  się  raz  w  ciągu  roku  szkolnego,  zawsze 
w miesiącu styczniu; dokładny termin ustalany jest corocznie i uzależniony jest od terminu ferii 
zimowych. 
3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku 
szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
4. Proponowane oceny śródroczne, w tym ocena zachowania (wraz z ilością punktów, stanowiących 
podstawę ustalenia oceny), powinny być znane uczniowi i jego rodzicom co najmniej na trzy tygodnie 
przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, a proponowane oceny 
roczne, co najmniej na trzy tygodnie przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 
Pedagogicznej, o czym wychowawca powiadamia pisemnie rodziców ucznia: 
1) podczas wywiadówki; 
2) za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 
3) za pośrednictwem ucznia z równoczesnym poinformowaniem rodzica (prawnego opiekuna) o tym 
fakcie; wówczas oddaje on podpisane przez rodziców pismo do  dwóch dni od daty otrzymania; 
w przypadku braku podpisu rodzica wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia osobiście; 

4) jeżeli  wśród  ocen  proponowanych  znajduje  się  przynajmniej  jedna  ocena   niedostateczna,   
a wychowawca nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicem, wówczas przesyła informację 
pocztą za potwierdzeniem odbioru lub metodami stosowanymi w czasie kształcenia na odległość.  
5. W każdym z wymienionych w ust. 4 pkt. 1- 4 przypadku wymagane jest potwierdzenie podpisem 
przez rodzica (prawnego opiekuna) otrzymania informacji o ocenach proponowanych, za wyjątkiem 
kształcenia na odległość. 
6. Roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna może być zarówno wyższa, jak i niższa od 
proponowanej, o której mowa w ust. 4. 
7. W celu uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń winien spełnić 
kryteria niezbędne do osiągnięcia wyższej oceny, a określone w: 
1) § 58, w przypadku oceny zachowania; 
2) §§ 65 – 68 z uwzględnieniem § 57, w przypadku obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. 

8. Oceny roczne (śródroczne) muszą być wystawione na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną. 
9. W uzasadnionych zachowaniem ucznia przypadkach wychowawca może zmienić roczną 
(śródroczną) ocenę zachowania w terminie do dnia konferencji klasyfikacyjnej włącznie, bezzwłocznie 
informując o tym fakcie ucznia i jego rodziców. 

 

§ 56. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 
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klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału. 
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na 
ukończenie Szkoły. 

 

§ 57. 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w/g następującej skali: 

1) stopień celujący - 6 (cel); 
2) stopień bardzo dobry - 5 (bdb); 
3) stopień dobry - 4 (db); 
4) stopień dostateczny - 3 (dst); 
5) stopień dopuszczający - 2 (dp); 
6) stopień niedostateczny - 1 (ndst). 
2. Bieżące  osiągnięcia  ucznia  na  poszczególnych  zajęciach  edukacyjnych  ocenia  się  zgodnie  
z zapisami w §§ 65 – 68. 

3. Kryteria ustalenia klasyfikacyjnej oceny śródrocznej i rocznej: 
1) stopień celujący  otrzymuje  uczeń,  który  w  wysokim  stopniu  opanował  wiedzę  i  umiejętności 
z danego przedmiotu określone w programie nauczania. Samodzielnie i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązanie nietypowe. 
Może osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 
kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 
porównywalne osiągnięcia, z zastrzeżeniem § 63 ust. 4; 
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował bardzo duży zakres wiedzy i umiejętności 
określonym programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach; 
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował dobrze wiadomości i umiejętności określone 
programem nauczania w danej klasie, potrafi zastosować wiadomości do samodzielnego rozwiązania 
zadań teoretycznych i praktycznych; 
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu zadawalającym podstawowe 
wiadomości określone programem nauczania w danej klasie oraz umie rozwiązać zadania praktyczne 
i teoretyczne o średnim stopniu trudności; 
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu materiału programowego, 
ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego 
przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktycznego 
niewielkim stopniu trudności na poziomie danej klasy; 
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych 
w programie nauczania w danej klasie, braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu 
dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu na wyższym poziomie. 
4. Ocena roczna jest podsumowaniem osiągnięć ucznia w I i II semestrze. 
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
6. W dziennikach lekcyjnych dopuszcza się stosowanie symbolu „np”, oznaczającego brak 
przygotowania do lekcji i „nb” oznaczającego nieobecność na kartkówce lub sprawdzianie. W okresie 
kształcenia na odległość dopuszcza się stosowanie słowa „brak”, w celu zaznaczenia niewywiązania się 
ucznia z obowiązku przesłania zadania, napisania kartkówki, sprawdzianu w formie wcześniej ustalonej 
przez nauczyciela danego przedmiotu. 

 

§ 58. 1. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 
2. Zadaniem oceny jest promowanie pozytywnych zachowań uczniów, rozbudzanie tolerancji 
i szacunku do innych, motywowanie do pozytywnych zmian zachowania. 
3. Klasyfikacyjna ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
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2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły; 
4. Począwszy od klasy IV Szkoły podstawowej śródroczną, roczną i końcową ocenę zachowania 
ustala się według następującej skali, z zastrzeżeniem ust.6: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 

4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 
7. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 
8. W Szkole przyjmuje się system punktowy, jako podstawę ustalania oceny zachowania. 
9. Ocena zachowania ucznia w Szkole uwzględnia kategorie: 
1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych; 
2) frekwencja na zajęciach szkolnych; 

3) praca nad rozwijaniem własnych uzdolnień i zainteresowań; 
4) respektowanie zasad współżycia społecznego i kultura osobista; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) aktywność społeczna. 
10. W kategorii: wywiązywanie się z obowiązków szkolnych 
1) 5 punktów otrzymuje uczeń, który: 

a) zawsze rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków szkolnych; 
b) uchylony 
c) nie ma żadnych uwag negatywnych; 

2) 4 punkty otrzymuje uczeń, który: 
a) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków szkolnych; 
b) ma 1-2 uwagi negatywne; 

3) 3 punkty otrzymuje uczeń, który: 
a) przeważnie wywiązuje się z zadań i obowiązków szkolnych; 

b) ma 3-4 uwagi negatywne; 
4) 2 punkty otrzymuje uczeń, który: 

a) czasami niezbyt dobrze wywiązuje się z zadań i obowiązków szkolnych; 
b) ma 5-6 uwag negatywnych; 

5) 1 punkt otrzymuje uczeń, który: 
a) często nie wywiązuje się z zadań i obowiązków szkolnych; 

b) ma 7-9 uwag negatywnych; 
6) punktów nie otrzymuje uczeń, który: 

a) notorycznie nie wywiązuje się z zadań i obowiązków szkolnych; 
b) ma 10 i więcej uwag negatywnych. 

11. W kategorii: frekwencja na zajęciach szkolnych 
1) 5 punktów otrzymuje uczeń, który: 

a) ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione; 

b) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne bez ważnego powodu; 
2) 4 punkty otrzymuje uczeń, który: 

a) ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione; 
b) lub ma 1-2 spóźnienia nieusprawiedliwione; 

3) 3 punkty otrzymuje uczeń, który: 
a) ma 1-2 godziny nieusprawiedliwione; 

b) lub ma 3-4 spóźnienia nieusprawiedliwione; 
4) 2 punkty otrzymuje uczeń, który: 

a) ma 3-10 godzin nieusprawiedliwionych; 
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b) lub ma 5-10 spóźnień nieusprawiedliwionych; 
5) 1 punkt otrzymuje uczeń, który: 

a) ma 11-50 godzin nieusprawiedliwionych 
b) lub ma więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych 

6) punktów nie otrzymuje uczeń, który ma powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych. 
12. W kategorii: praca nad rozwijaniem własnych uzdolnień i zainteresowań 

1) 5 punktów otrzymuje uczeń, który wielokrotnie reprezentował Szkołę w konkursach, zawodach na 
szczeblu miejskim lub wyższym i przynajmniej w jednym z nich odniósł znaczący sukces indywidualny 
lub zespołowy (istotnie przyczynił się do sukcesu drużyny); 
2) 4 punkty otrzymuje uczeń, który: 

a) wielokrotnie brał udział w konkursach i zawodach szkolnych, miejskich lub wyższych, osiągnął 
sukces na szczeblu szkolnym, 

b) lub aktywnie i systematycznie uczestniczył w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych (SKS, PCK, 
Klub Przyjaciół Biblioteki, kółko teatralne i inne); 
3) 3 punkty otrzymuje uczeń, który: 

a) brał udział w konkursach i zawodach szkolnych, miejskich, 
b) lub systematycznie uczestniczył w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, 
c) lub rozwijał swoje zainteresowania w organizacjach pozaszkolnych np. harcerstwo, OSP, kluby 

sportowe, ogniska muzyczne itp.; 
4) 2 punkty otrzymuje uczeń, który: 

a) uczestniczył w zawodach i konkursach szkolnych 
b) lub często uczestniczył w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych (przynajmniej 50% frekwencji); 

5) 1 punkt otrzymuje uczeń, który: 
a) wziął udział w przynajmniej jednym konkursie, zawodach zorganizowanych na terenie Szkoły 
b) lub sporadycznie uczestniczył w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych 

6) punktów nie otrzymuje uczeń, który: 

a) notorycznie bez wyraźnego powodu odmawiał udziału w konkursach, zawodach 

b) lub nie uczestniczył w żadnych szkolnych zajęciach pozalekcyjnych. 
13. W kategorii: respektowanie zasad współżycia społecznego i kultura osobista 
1) 5 punktów otrzymuje uczeń który: 

a) zawsze postępuje zgodnie z zasadami współżycia społecznego i stanowi wzór dla innych; 
b) nie ma uwag negatywnych; 

2) 4 punkty otrzymuje uczeń, który: 

a) postępuje zgodnie z zasadami współżycia społecznego i stanowi wzór dla innych 
b) ma 1-2 uwagi negatywne; 

3) 3 punkty otrzymuje uczeń, który: 
a) stara się postępować zgodnie z normami współżycia społeczności szkolnej; 
b) ma 3-4 uwagi negatywne; 

4) 2 punkty otrzymuje uczeń, który: 
a) kilkakrotnie złamał zasady współżycia społecznego; 
b) ma 5-6 uwag negatywnych; 

5) 1 punkt otrzymuje uczeń, który: 
a) często popada w konflikty z otoczeniem; 
b) ma 7-9 uwag negatywnych; 

6) punktów nie otrzymuje uczeń, który 

a) notorycznie łamie zasady współżycia społecznego; 
b) ma 10 i więcej uwag negatywnych. 

14. W kategorii: dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 
1) 5 punktów otrzymuje uczeń, który: 

a) zawsze przestrzega funkcjonujących w Szkole regulaminów dotyczących bezpieczeństwa; 
b) nie ma uwag negatywnych; 

2) 4 punkty otrzymuje uczeń, który: 
a) przestrzega zasad bezpieczeństwa i nawet jeśli naruszył je w niewielkim stopniu, to zawsze 

właściwie reagował na zwróconą mu uwagę; 
b) ma 1-2 uwagi negatywne; 

3) 3 punkty otrzymuje uczeń, który: 
a) stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa, jednak zdarza się mu przekroczyć granice i 

reaguje na zwróconą mu uwagę; 
b) ma 3-4 uwagi negatywne; 

4) 2 punkty otrzymuje uczeń, który: 
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a) kilkakrotnie złamał zasady bezpieczeństwa i nie zawsze reaguje na zwróconą mu uwagę; 
b) ma 5-6 uwag negatywnych; 

5) 1 punkt otrzymuje uczeń, który: 
a) często lekceważy zasady bezpieczeństwa i rzadko reaguje na zwróconą mu uwagę; 
b) ma 7-9 uwag negatywnych; 

6) punktów nie otrzymuje uczeń, który: 

a) nagminnie łamie zasady bezpieczeństwa i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanej mu 
wielokrotnie uwagi; 

b) ma 10 i więcej uwag negatywnych. 
15. W kategorii: aktywność społeczna ucznia - uczeń zdobywa w ciągu semestru określoną ilość 
punktów za różne formy aktywności społecznej. Ich sumę stanowią punkty przyznawane jednorazowo 
na koniec semestru i punkty wpisywane w trakcie semestru każdorazowo po wykonanej czynności. 
16. Formy aktywności społecznej ucznia, za które uczeń otrzymuje punkty jednorazowo na koniec 
semestru: 
1) 1-4 punkty: pełnienie funkcji i działalność w Samorządzie Szkolnym; 
2) 1-3 punkty: pełnienie funkcji i działalność w samorządzie klasowym; 
3) 1-4 punkty: reprezentowanie Szkoły w poczcie sztandarowym; 
4) 1-3 punkty: praca w bibliotece szkolnej; 
5) 1-3 punkty: inne - dotyczy pracy wykonywanej systematycznie w ciągu semestru; 

6) 1-4 punkty: zbiórka surowców wtórnych; 
7) uchylony 
17. Formy aktywności społecznej ucznia, za które uczeń otrzymuje punkty wpisywane w trakcie 
semestru każdorazowo po wykonanej czynności: 
1) 1-2 punkty: przygotowanie imprezy klasowej; 
2) 1-2 punkty: przygotowanie imprezy szkolnej; 
3) 1-2 punkty: przygotowanie lekcji wychowawczej; 
4) 1-3 punkty: udział w akademii, apelu (indywidualnie); 

5) 1 punkt: sporządzenie gazetki, plakatu; 
6) 1 punkt: przyniesienie materiałów do Szkoły; 
7) 2 punkty: upieczenie ciasta; 
8) 1-2 punkty: fanty, pomoc materialna w akcjach charytatywnych; 
9) 1-2 punkty: inne prace na rzecz klasy, Szkoły; 
10) 1-2 punkty: pomoc nauczycielowi; 
11) 1-3 punkty: pomoc koleżeńska; 
12) 1-2 punkty: uczestnictwo w życiu Szkoły – np. Poranek talentów, Rajd Malwy, Dzień sportu; 
13) 1-3 punkty: inne - nie ujęte w wykazie formy aktywności (np. projekty edukacyjne). 
18. Po zsumowaniu punktów za formy aktywności społecznej uczeń uzyskuje do punktacji łącznej: 
1) 5 punktów za uzyskanie 21 i więcej punktów aktywności społecznej; 
2) 4 punkty za uzyskanie 16 - 20 punktów aktywności społecznej; 
3) 3 punkty za uzyskanie 11 - 15 punktów aktywności społecznej; 
4) 2 punkty za uzyskanie 6 - 10 punktów aktywności społecznej; 
5) 1 punkt za uzyskanie 1- 5 punktów aktywności społecznej; 
6) nie uzyskuje punktów, jeżeli nie wykazał żadnej aktywności społecznej. 
19. W ciągu każdego semestru nauczyciele wpisują swoje uwagi dotyczące zachowania ucznia i jego 
aktywności do dziennika elektronicznego w zakładce Uwagi. 
20. Na podstawie informacji wpisanych w zakładce Uwagi wychowawca przyznaje punkty uczniowi  
z poszczególnych kategorii oceniania zachowania. 
21. Ocenę śródroczną zachowania stanowi suma punktów uzyskanych w poszczególnych 
kategoriach.  Ocenę  roczną   zachowania   stanowi   średnia   arytmetyczna   punktów   uzyskanych  
w pierwszym i drugim semestrze.  
22. Oceny wystawia się według następującej skali: 
1) zachowanie wzorowe: 28-30 punktów; 
2) zachowanie bardzo dobre: 23-27 punktów; 
3) zachowanie dobre: 17-22 punktów; 
4) zachowanie poprawne: 11-16 punktów; 
5) zachowanie nieodpowiednie: 5 -10 punktów; 

6) zachowanie naganne: 0-4 punktów. 
23. W szczególnych przypadkach: 
1) uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 1 punkt, nie może mieć oceny wyższej niż dobra; 
2) uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny wyższej niż 
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poprawna; 
3) jeżeli uczeń przynajmniej w dwóch kategorii narusza określone zasady, wychowawca ma prawo 
wystawić po odpowiednim umotywowaniu nieodpowiednią ocenę zachowania, nie biorąc pod uwagę 
ilości uzyskanych punktów; 
4) jeżeli uczeń w kilku kategoriach drastycznie narusza zasady, wychowawca ma prawo wystawić po 
odpowiednim umotywowaniu naganną ocenę zachowania, nie biorąc pod uwagę ilości uzyskanych 

punktów; 
5) jeżeli uczeń otrzymał naganę Dyrektora Szkoły może otrzymać najwyżej ocenę nieodpowiednią. 
W szczególnych przypadkach, gdy widoczna jest znaczna poprawa w zachowaniu ucznia i uzyskał on 
przynajmniej 11 punktów, wychowawca po odpowiednim umotywowaniu ma prawo wystawić ocenę 
poprawną. 
24. Ostateczną decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy uwzględniając: 
1) opinię nauczycieli o zachowaniu ucznia; 
2) opinię uczniów danego zespołu klasowego; 

3) samoocenę ucznia. 
4) wkład pracy  i aktywność ucznia w czasie kształcenia na odległość 

 

§ 59. 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 okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 
wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki. 
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 11. 

6. Egzaminy  klasyfikacyjne   śródroczne   odbywać   się   będą   w   terminie   do   końca   kwietnia, 
a w szczególnych losowych przypadkach, w tygodniu poprzedzającym końcoworoczną konferencję 
klasyfikacyjną rady pedagogicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez ucznia i jego 
rodziców z Dyrektorem Szkoły. 
7. Egzaminy klasyfikacyjne roczne przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególnych losowych przypadkach, 
w trzecim tygodniu sierpnia, po  wcześniejszym  uzgodnieniu terminu  przez ucznia  i  jego  rodziców  
z Dyrektorem Szkoły. 
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 przeprowadza nauczyciel  
danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora Szkoły, nauczyciela takich 
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  
9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 
ucznia. 
10. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator. 
11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej (trwającej do 90 min.) oraz ustnej 
(trwającej   do   20   min.),   z   wyjątkiem   przedmiotów:   plastyka,   muzyka,   technika,   informatyka 
i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, 
trwających łącznie nie dłużej niż 60 minut. 
12. Z   przeprowadzonego   egzaminu    klasyfikacyjnego    sporządza    się    protokół    zawierający 
w szczególności: 
1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 
15. Uczeń, który nie został sklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej i jednocześnie nie przystępuje do 
egzaminu klasyfikacyjnego jest zobowiązany zaliczyć odpowiednie partie materiału, których w wyniku 
swej nieobecności nie opanował, w terminach uzgodnionych z nauczycielem. 
16. Nieuzasadnione  niestawienie  się  ucznia,   w  celu   zaliczenia   odpowiednich   partii  materiału, 
w uzgodnionym z nauczycielem terminie, o czym mowa w ust. 15, skutkuje otrzymaniem przez ucznia 
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najniższej bieżącej oceny w kategorii prac pisemnych z zakresu materiału objętego zaliczeniem. 
17. W przypadku przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne 
zaliczenie ma przede wszystkim formę zadań praktycznych i oceniane jest zgodnie ze Szczegółowymi 
kryteriami oceniania. 
18. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzica złożony w sekretariacie Szkoły i skierowany do 
dyrektora udostępnia się dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego. 
19. Dokumentacja, o której mowa w ust. 18 udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom 

w obecności dyrektora Szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora nauczyciela Szkoły. 
20. Udostępnienie dokumentacji, o którym mowa w ust. 18 i 19 odbywa się nie później niż po upływie 
trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie Szkoły. 

 

§ 60. 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 61. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 62 ust. 1 i § 61. 
3. Ustalona przez wychowawcę  klasy  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest  ostateczna, 
z zastrzeżeniem § 61. 

 

§ 61. 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. Umotywowane na 
piśmie zastrzeżenia mogą być zgłoszone w sekretariacie Szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W czasie kształcenia na odległość możliwe jest przesłanie 
pisma pocztą lub jego skanu na pocztę elektroniczną sekretariatu szkoły. 

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 W czasie kształcenia na odległość formy i metody sprawdzianu ustala 
dyrektor w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu oraz  uczniem i jego rodzicem. 
3. 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.  
4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 
do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
5. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor Szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej Szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor Szkoły lub jego zastępca – 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. 
6. 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. 
7. 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 § 62 
ust. 1. 
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8. 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 ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia. 
10. 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. 
11. 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 
sprawdzian przeprowadza się do 10 września, a ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
12. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) złożony w sekretariacie Szkoły   
i skierowany do dyrektora udostępnia się dokumentację dotyczącą sprawdzianu. 
13. Dokumentacja, o której mowa w ust. 11 udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom) w obecności dyrektora Szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora 
nauczyciela Szkoły. 

14. Udostępnienie dokumentacji, o którym mowa w ust. 11 i 12 odbywa się nie później niż po upływie 
trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie Szkoły. 

 
§ 62. 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji 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 (trwającej do 90 min.) oraz ustnej (trwającej do 
20 min.), z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,  
z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych (trwających łącznie nie dłużej 
niż 60 minut). W kształceniu na odległość metody i formy egzaminu ustala dyrektor szkoły 
w porozumieniu  z nauczycielem przedmiotu oraz   uczniem i jego rodzicem.  
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 lub jego zastępca – 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 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. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
1) skład komisji; 
2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
7. Protokół, o którym mowa w ust. 6 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się 
datę egzaminu oraz ustalony stopień. 
8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły, nie 
później jednak niż do końca września. 
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9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 
z zastrzeżeniem ust. 10 oraz § 61. 
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Szkoły, 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. 

11. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzica złożony w sekretariacie Szkoły lub innymi metodami 
stosowanymi w czasie kształcenia na odległość i skierowany do dyrektora udostępnia się 
dokumentację dotyczącą egzaminu poprawkowego. 
12. Dokumentacja,  o  której  mowa   w  ust.  11  udostępniana  jest  uczniowi  lub  jego  rodzicom      
w obecności dyrektora Szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora nauczyciela Szkoły, a 
w kształceniu na odległość metodami ustalonymi z uczniem i jego rodzicem. 

13. Udostępnienie dokumentacji, o którym mowa w ust. 11 i 12 odbywa się nie później niż po upływie 
trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie Szkoły, a w czasie kształcenia na 
odległość metodami ustalonymi z uczniem i jego rodzicem. 

 
§ 63. 1. 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 § 62 ust. 10. 
2. 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. 
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 
ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  i ponadwojewódzkim  oraz laureaci 
i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 
roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 
5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

§ 64. 1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie  programowo 
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 63, uzyskał oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu, z zastrzeżeniem art. 44zw ust. 1 
i 2, art. 44zx ust. 1 pkt 2 lub art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. 2016 r., poz. 1943 ze zm.). 

2. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 
1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania. 
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 
ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
4. O ukończeniu Szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogicznej, 
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

 

§  65.   1.   Z   języka   polskiego,   języka   angielskiego,   języka   niemieckiego,   historii,   wiedzy  

o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie otrzymują oceny cząstkowe w trzech 
kategoriach, które mają następujący wpływ na ocenę semestralną i roczną (końcową), także 
w czasie kształcenia na odległość, uwzględniając metody i formy nauczania zdalnego: 
1) kategoria A – sprawdziany, testy, wypracowania klasowe, aktywność – waga równa 5; 
2) kategoria B – kartkówki, dłuższe odpowiedzi ustne, recytacje, prace pisemne i projekt edukacyjny 
– waga równa 3; 
3) kategoria C – zadania domowe, krótsze wypowiedzi ustne, dyktanda, prasówki, zeszyty ćwiczeń, 
samodzielna praca ucznia na lekcji waga równa 2. 
2. Z  przedmiotów  bloku  matematyczno-przyrodniczego  uczniowie  otrzymują  oceny  cząstkowe   
w trzech kategoriach, które mają następujący wpływ na ocenę semestralną i roczną (końcową), także 
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w czasie kształcenia na odległość, uwzględniając metody i formy nauczania zdalnego: 
1) kategoria A – sprawdziany, testy, aktywność – waga równa 5; 
2) kategoria B – kartkówki, dłuższe odpowiedzi ustne, prace pisemne i projekt edukacyjny – waga 
równa 3; 
3) kategoria C – zadania domowe, krótsze wypowiedzi ustne, zeszyty ćwiczeń, samodzielna praca 
ucznia na lekcji – waga równa 2. 

3. Sprawdziany,  testy i  wypracowania  klasowe  odbywają  się  co  najmniej  jeden raz w semestrze  
i obejmują cały materiał realizowanego aktualnie działu oraz: 
1) są obowiązkowe; 
2) zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórzeniem wiadomości; 

3) liczba sprawdzianów z różnych przedmiotów w tygodniu nie może przekraczać 3, a w jednym dniu 
może odbyć się maksymalnie jeden sprawdzian; 
4) jeżeli w danym tygodniu nie odbędzie się zapowiedziany sprawdzian, automatycznie przesunięty 
zostaje na najbliższą lekcję; 
5) musi odbyć się w terminie umożliwiającym uczniowi jego poprawę jeszcze przed wystawieniem 

oceny rocznej. 
4. Każdą ocenę ze sprawdzianu można poprawić, a poprawa odbywa się w terminie ustalonym  
przez nauczyciela, w okresie do dwóch tygodni od momentu zapoznania się ucznia z oceną ze 
sprawdzianu.   W   przypadku   nieobecności   nieusprawiedliwionej   uczeń   otrzymuje   ocenę   0. 
W przypadkach losowych, np. długotrwała choroba pod koniec roku szkolnego, uczeń może nie pisać 
ostatniej pracy klasowej bez konsekwencji. 
5. Przez aktywność rozumie się: aktywny udział w lekcji, rozwiązywanie nieobowiązkowych zadań 
domowych, pracę w grupach, formułowanie wniosków i wyrażanie opinii, udział w konkursach,  
podanie wyniku z zadania domowego, regularne uczęszczanie na zajęcia wyrównawcze lub 
dodatkowe, itp. 
6. Ocena z aktywności, o której mowa  w ust. 5 jest wystawiana jeden raz w semestrze w skali od    
0 do 100 pkt. na zasadach przedstawionych uczniom przez nauczyciela na początku roku szkolnego. 
7. Kartkówki niezapowiedziane obejmują materiał z 1-3 ostatnich lekcji, a zapowiedziane mogą 
obejmować szerszy zakres materiału podany wcześniej przez nauczyciela oraz: 
1) trwają około 15 minut; 

2) po uzgodnieniu z nauczycielem mogą być przez ucznia poprawiane. 
8. Przez dłuższą wypowiedź ustną rozumie się: odpowiedź ustną rozwijającą temat, wygłoszenie 
referatu lub poprowadzenie lekcji przez ucznia. 
9. Dłuższa wypowiedź pisemna to samodzielna praca ucznia mogącego korzystać z materiałów 
pomocniczych za wyjątkiem telefonów i nośników elektronicznych, zgodnie z ustaleniami nauczyciela. 
10. Zadanie domowe jest obowiązkową i samodzielną pracą ucznia i może być sprawdzane w formie 
odpowiedzi ustnej, kartkówki lub wglądu nauczyciela do pracy ucznia. 
11. Za udział w konkursach uczeń może otrzymać: 
1) ocenę w kategorii B za udział w konkursie szkolnym i międzyszkolnym; 

2) ocenę w kategorii A za udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, w konkursach 
powiatowych, rejonowych i na wyższym poziomie. 
12. W kategoriach ocen, o których mowa w ust. 1 i 2 uczeń oceniany jest według następujących 
zasad: 
1) w kategorii A uczniowie oceniani są w skali od 0 do 100 pkt. 
2) oceny cząstkowe będą zaokrąglane zgodnie z zasadami matematycznymi. 
13. Uczeń, który posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań 
uzyskuje ocenę pozytywną od 25 pkt. 
14. Każda ocena uzyskana przez ucznia będzie na bieżąco wpisywana do dziennika. 

15. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub 
kartkówki, brak zadania domowego, brak przyborów, brak notatki z lekcji, brak zeszytu ćwiczeń, itp. 
Uczeń może zgłosić bez żadnych konsekwencji nieprzygotowanie do lekcji: 
1) 1 raz w trakcie semestru w przypadku 1 lekcji danego przedmiotu tygodniowo 
2) 2 razy w trakcie semestru w przypadku 2-3 lekcji danego przedmiotu tygodniowo, 
3) 3 razy w trakcie semestru w przypadku 4-5 lekcji danego przedmiotu tygodniowo; 

4) po wyczerpaniu limitu określonego w pkt. od 1) do 3) uczeń otrzymuje ocenę 0 za każde 
nieprzygotowanie odpowiednio w kategorii B lub C. 

 

§ 66. 1. Bieżące ocenianie z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja 

regionalna, religia, etyka w trzech kategoriach, które mają następujący wpływ na ocenę 
śródroczną i roczną (końcową), także w czasie kształcenia na odległość, uwzględniając metody 
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i formy  nauczania zdalnego: 
1) kategoria A – sprawdziany, konkursy, aktywność, projekt edukacyjny, uczestnictwo w występach 
chóru – waga równa 5; 
2) kategoria B – kartkówki, praca na lekcji, odpowiedź ustna, zeszyt – waga równa 3; 
3) kategoria C – zadania domowe – waga równa 2. 
2. W kategoriach ocen, o których mowa w ust. 1 uczeń oceniany jest według następujących zasad: 
1) ocenianie odbywa się w skali od 0 do 100 pkt.; 
2) oceny cząstkowe będą zaokrąglane zgodnie z zasadami matematycznymi. 
3. Jeżeli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu w pierwszym terminie ma obowiązek go napisać. 
Termin wyznacza nauczyciel. 
4. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, brak 
zadania domowego, brak przyborów, brak notatki z lekcji, brak zeszytu ćwiczeń, itp. Uczeń może 
zgłosić bez żadnych konsekwencji nieprzygotowanie do lekcji: 
1) 1 raz w trakcie semestru w przypadku 1 lekcji danego przedmiotu tygodniowo 
2) 2 razy w trakcie semestru w przypadku 2 lekcji danego przedmiotu tygodniowo, 
3) po wyczerpaniu limitu określonego w pkt. od 1) do 2) uczeń otrzymuje ocenę 0 za każde 

nieprzygotowanie odpowiednio w kategorii B lub C. 
 

§ 67. 1. Na zajęciach wychowania fizycznego bieżące ocenianie odbywa się w skali punktowej od 0 do 
100. Uczeń może otrzymywać również plusy (+) lub minusy (-) za postawę sportową na lekcjach, 
także w czasie kształcenia na odległość, uwzględniając metody i formy nauczania zdalnego: 

Uczniowie otrzymują oceny cząstkowe w trzech kategoriach, które mają następujący wpływ na ocenę 
śródroczną i roczną (końcową): 
1) kategoria A – waga równa 5: 

a) przygotowanie do lekcji (strój sportowy) oceniane jest 4 razy w ciągu roku szkolnego (koniec 
października, koniec I semestru, koniec marca i koniec roku szkolnego) wg następujących zasad: 
98 -100 pkt. – uczeń zawsze był przygotowany do zajęć, 
90 - 97 pkt. – 1 brak stroju, 
75 - 89 pkt. – 2 braki stroju, 

51 -74  pkt. – 3 braki stroju, 
30 - 50 pkt. – 4 braki stroju, 
0 - 29 pkt. – 5 braków stroju. 
Zwolnienia z ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego wystawione przez rodziców oraz brak 
obowiązującego stroju sportowego mogą wpłynąć na obniżenie ilości uzyskanych punktów; zwolnienia 
wystawione przez lekarza nie mają wpływu na ocenę; 

b) postawa sportowa – uczeń otrzymuje punkty za pracowitość, aktywność i sumienność w czasie 
zajęć m. in. na podstawie uzyskanych „+” i „-” dwa razy w ciągu semestru w terminie takim, jak za  
strój sportowy; 

c) systematyczny udział w gimnastyce korekcyjnej, treningach sekcji sportowych, zajęciach SKS 
na podstawie zaświadczenia – jeden raz w ciągu semestru; w przypadku udziału w zajęciach, których 
organizatorem nie jest Szkoła obowiązkiem ucznia jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego 
przez organizatora; 

d) udział w zawodach na szczeblu powiatowym, rejonowym lub wojewódzkim; 

e) każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji obniża ocenę w następnym okresie przyznawania 
punktów; a kolejne pięć braków stroju skutkuje wpisaniem 0 pkt.; 

f) uchylony. 

2) kategoria B – waga równa 3: 
a) umiejętności (gry zespołowe, gimnastyka, tenis stołowy) i sprawność motoryczna (lekka  

atletyka, testy sprawnościowe); o ocenie decyduje przede wszystkim wkład pracy włożony przez 
ucznia w opanowanie danej umiejętności i postęp wyników osiąganych podczas testów 
sprawnościowych; 

b) udział w zawodach na szczeblu miejskim lub półfinału powiatowego; 
c) wiadomości, rozgrzewka; 
d) edukacja zdrowotna; 
e) cykliczne przygotowywanie gazetki; 

f) udział w zawodach sportowych organizowanych w czasie wolnym od nauki (m. in. biegi, rajdy 
rowerowe) oraz w rajdzie szkolnym; 
3) kategoria C  – waga równa 2 – dodatkowa lekcyjna i pozalekcyjna aktywność sportowa (turnieje     
i  zawody  klasowe,  szkolne  oraz  pomoc  w  ich  organizacji,  jednorazowe  przygotowanie  gazetki   
o tematyce sportowej itp.) 
2. Ocenę o jeden stopień wyższą może otrzymać uczeń, który dodatkowo reprezentował Szkołę na 
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zawodach sportowych lub osiągał bardzo dobre wyniki w innych dyscyplinach sportowych oraz uczeń, 
który brał udział w co najmniej czterech spośród sześciu biegów organizowanych na terenie Gminy. 
3. Uczeń nie może uzyskać oceny celującej, gdy otrzymał 0 pkt. za przygotowanie do zajęć. 
4. Uczeń musi uzyskać punkty ze wszystkich podlegających ocenie w  danym  semestrze 
elementów. W przypadku braków uczeń  zobowiązany jest do ich uzupełnienia  w kolejnym  miesiącu 
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego. Uczeń otrzymuje 0 pkt. jeżeli z własnej 
winy nie przystąpi do dodatkowego sprawdzianu. 
5. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można dokonać poprawy zaliczonego już sprawdzianu lub 
uzupełnienia zaległości po terminie (np. choroba). 
6. Jeżeli uczeń bez usprawiedliwienia opuści lekcję, na której odbył się zapowiedziany wcześniej 
sprawdzian lub do niego nie przystąpi, mimo obecności i przygotowania do zajęć, otrzymuje 0 pkt. 
7. Ucieczka z lekcji, wagary są traktowane tak, jak brak przygotowania do zajęć. 
8. Szczegółowe zasady udziału w lekcjach i zajęciach sportowych określa szkolny regulamin 
uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego. 

 

§ 68. 1. Ocena śródroczna i roczna obliczana jest jako średnia ważona poszczególnych kategorii 

według wzoru: 
 

5*(SUMA z kategorii A)+3*(SUMA z kategorii B)+2*(SUMA z kategorii C) 
5*(ilość ocen z kategorii A)+3*(ilość ocen z kategorii B)+2*(ilość ocen z kategorii C) 

 
1) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał nie mniej niż 30 punktów procentowych; 
2) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał nie mniej niż 51 punktów procentowych; 
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał nie mniej niż 75 punktów procentowych; 

4) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał nie mniej niż 90 punktów procentowych; 
5) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał nie mniej niż 98 punktów procentowych; 
6) ilość punktów procentowych uzyskanych przez ucznia będzie zaokrąglana zgodnie z zasadami 
matematycznymi. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ocenę śródroczną i roczną ustala nauczyciel 

w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i po złożeniu pisemnego uzasadnienia w sekretariacie Szkoły. 

Rozdział V 
Świetlica szkolna 

 
§ 69. 1. Pozalekcyjną formę wychowawczo – opiekuńczej działalności Szkoły stanowi świetlica. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub 
dojazd do Szkoły oraz konieczność oczekiwania na dalsze zajęcia muszą dłużej przebywać w Szkole. 
3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne 
oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

 

§ 70. 1. W świetlicy prowadzi się zajęcia w grupie wychowawczej. Liczba uczniów w grupie nie 
powinna przekraczać 25 osób. 
2. Świetlica jest czynna w dniach zajęć szkolnych w ustalonych przez Dyrektora godzinach. 

 

§ 71. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy. 

 
 

Rozdział VI 
Biblioteka szkolna 

 
§ 72. 1. Biblioteka szkolna pełni rolę ośrodka biblioteczno-informacyjnego Szkoły. 

2. Pełniąc rolę, o której mowa w ust. 1 biblioteka w szczególności: 
1) gromadzi, ewidencjonuje, opracowuje, selekcjonuje i udostępnia zbiory, w tym: podręczniki, 
materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne; 
1a) biblioteka w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające 
postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych 
mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe  
bez obowiązku zwrotu; 
1b) podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są własnością 
szkoły; 
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1c) uczniowie Szkoły mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla Szkoły; 
1d) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów  
edukacyjnych Szkoła może żądać od rodziców ucznia odkupienia podręcznika albo zwrotu kosztu 
podręcznika na rachunek bankowy podany przez Szkołę. Szczegółowe zasady udostępniania 
darmowych podręczników zawarte są w Regulaminie wypożyczania i udostępniania darmowych 
podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach. 
2) przeprowadza inwentaryzację księgozbioru, tworzy warunki do efektywnego posługiwania się 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 
3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów 
nawyk czytania i uczenia się; 
4) współuczestniczy  w  realizacji  edukacji  czytelniczej,  medialnej  oraz  innych,   w  tym:   wiedzy  
o regionie; 
5) uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia; 
6) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów; 
7) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

8) popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców; 
9) przeprowadza inwentaryzację księgozbioru. 

 

§ 73. Z biblioteki mogą korzystać : 

1) uczniowie; 
2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły; 
3) rodzice; 
4) inne osoby za zgodą Dyrektora. 

 

§ 74. 1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. 

2.  Godziny  pracy  biblioteki  ustala  Dyrektor,  dostosowując  je  do  tygodniowego  rozkładu  zajęć   
w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 
zakończeniu. 

 

§ 75. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor, który: 

1) zapewnia odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie oraz bezpieczeństwo, nienaruszalność 
mienia, a także środki finansowe dla właściwego funkcjonowania biblioteki; 
2) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych; 
3) odpowiada za protokolarne przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela bibliotekarza; 
4) zatwierdza plan pracy biblioteki. 

 

§ 76. 1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki. 

2. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza określa przydział czynności i plan 
pracy biblioteki. 

 
Rozdział VII 

Stołówka szkolna 
 

§ 77. 1. W Szkole działa stołówka szkolna. 
2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać: 
1) uczniowie; 
2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły; 

3) za zgodą Dyrektora – w miarę możliwości – inne osoby. 
3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą 
Szkoły, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów 
potrzebujących szczególnej opieki w zakresie żywienia. 
4. Wnioski w sprawie zwolnień, o których mowa w ust. 3, składają rodzice lub wychowawcy uczniów 
albo pedagog szkolny. 

 

§ 78. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa regulamin stołówki. 

 
 

Rozdział VIII 
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Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 
 

§ 79. 1. Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone są dla dzieci z odchyleniami  

w prawidłowej budowie i postawie ciała. 
2. Do uczestnictwa w zajęciach kwalifikuje stosowne orzeczenie lekarskie oraz pisemna zgoda 
rodziców ucznia na uczestnictwo w zajęciach. 
3. Zajęcia   prowadzone   są   w   każdym   dniu   zajęć   szkolnych   w   okresie   roku   szkolnego,   
z uwzględnieniem przerw świątecznych i wakacyjnych. 
4. Uczniowie uczestniczący w zajęciach podzieleni są na grupy ćwiczeniowe od 5 – 10 osób. 
5. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających stosowne w tym zakresie kwalifikacje. 

 
 

Rozdział IX 
Wolontariat szkolny 

 

§ 80. 1. Celem wolontariatu w Szkole jest: 

1) zwiększenie aktywności społecznej uczniów; 

2) propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy 
wolontariackiej; 
3) umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób potrzebujących pomocy; 
4) wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami. 
2. Działania z zakresu wolontariatu prowadzone są zwłaszcza poprzez: 
1) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi; 
2) prowadzenie akcji charytatywnych; 
3) organizowanie spotkań z wolontariuszami. 
3. Opiekuna (opiekunów) wolontariatu szkolnego Dyrektor wyznacza spośród nauczycieli Szkoły. 

 

§ 81. Uchylony. 

 
 
 

DZIAŁ IV 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

Rozdział I 
Zadania i obowiązki nauczyciela 

 
§ 82. 1. Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w zakresie poszczególnych przedmiotów czy 

też ścieżek edukacyjnych prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za efekty i jakość tej pracy. 
2. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom powierzonym jego opiece 
podczas zajęć organizowanych przez Szkołę na jego terenie oraz poza nim. 

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich uczniów. 
4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o 
warunkach   i   trybie    uzyskania    wyższej    niż    przewidywana    rocznej    oceny    klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej oceny 
określa § 55 ust.7 pkt 2. 

 

§ 83. 1. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej Szkoła może 
zatrudniać pedagoga, psychologa szkolnego, logopedę oraz innych specjalistów. 
2. W celu realizacji zadań z zakresu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego Szkoła 
może zatrudniać doradcę zawodowego. 
3. Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli, o których mowa w ust. ust. 1 i 2 ustala Dyrektor 
zatrudniając tych pracowników. 

 

§ 84. 1. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim sprawuje opiekę 

nad powierzonymi mu uczniami w czasie zajęć lekcyjnych oraz innych zajęć organizowanych na 
terenie Szkoły lub poza jego terenem oraz odpowiada na zasadach określonych w odrębnych 
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przepisach za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo w szczególności: 
1) w razie zaistnienia na terenie Szkoły nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia wynikającego ze 
stanu zdrowia ucznia stosuje się do Procedury postępowania w razie zaistnienia sytuacji wypadku 
ucznia w Szkole; 
2) jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 
uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 
3) powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby 
zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie Szkoły, zawiadomić Dyrektora o fakcie przebywania na 
jej terenie osób postronnych; 
4) powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących 
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenia dla zdrowia lub życia uczniów. 
2. Szczegółowe zasady zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w trakcie różnych form zajęć 
pozaszkolnych regulują odrębne procedury i regulaminy. 
3. Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w szczególności poprzez: 
1) realizację obowiązujących programów nauczania; 
2) stosowanie właściwych metod nauczania; 
3) systematyczne przygotowywanie się do zajęć; 

4) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć; 
5) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej. 
4. Dodatkowo, nauczyciel realizując swoje obowiązki: 
1) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 

2) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 
potrzeby uczniów; 
3) dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny. 
1) Uchylony. 

 

§ 85. 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na 
zasadach określonych w ustawie. 

 

§ 86. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają 

odrębne przepisy. 
 

§ 87. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół 

przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu – 
Przewodniczący. 
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia programów nauczania, korelowania treści 
nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów 
nauczania; 
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 
wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 
początkujących nauczycieli; 
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu 
ich wyposażenia; 
5) wspólne opiniowanie, przygotowywanie w Szkole autorskich, innowacyjnych, eksperymentalnych 
programów nauczania. 

 
Rozdział II 

Zakres zadań wychowawcy 
 

§ 88. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania 
do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
2) inspirowanie i wspomagania działań zespołowych uczniów; 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 
pomiędzy innymi członkami społeczności szkolnej. 
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2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1: 
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 
2) ustala treści, formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 
3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole  zasadami oceniania, klasyfikowania     
i promowania uczniów; 
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji 
szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne 
jest zapewnienie indywidualnej opieki; 
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 
b) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, 
c) otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach wychowawczych, 
d) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły; 

6) współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym, szkolnym doradcą zawodowym oraz innymi 
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 
zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej oceny określa § 55 ust. 7 pkt 1. 
4. Uchylony. 

 

§ 89. 1. Realizując zadania wymienione w § 60 88 ust. 2 pkt 5 wychowawca w szczególności spotyka 

się z rodzicami uczniów na spotkaniach indywidualnych w ustalonym i podanym do wiadomości 
rodziców dniu każdego miesiąca. 

2. Wychowawca spotyka się z rodzicami co najmniej jeden raz na zebraniu śródrocznym oraz po 
zakończeniu pierwszego semestru w każdym roku szkolnym; z rodzicami uczniów klasy pierwszej 
wychowawca spotyka się dodatkowo w miesiącu wrześniu. 
3. Informację o indywidualnych spotkaniach oraz o  zebraniach przekazuje się  zainteresowanym     
w sposób ustalony przez Radę Pedagogiczną. 
4. W spotkaniach mogą też uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami. 

 
 
 
 

Rozdział III 

Inni pracownicy Szkoły 
 

§ 90. W Szkole zatrudnieni są pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi. 

 
§ 91. 1. W Szkole mogą być zatrudnieni pracownicy administracji na stanowiskach takich, jak: 

1) sekretarz; 
2) referent; 
3) intendent. 
2. Do zasadniczych obowiązków i kompetencji pracowników administracji należy: 
1) sekretarza: 

a) prowadzenie kancelarii Szkoły, 
b) prowadzenie spraw uczniowskich, 
c) prowadzenie i ewidencja druków ścisłego zarachowania, 
d) prowadzenie dokumentacji oraz wszelkich spraw związanych z majątkiem szkolnym, 
e) bieżąca obsługa sekretariatu, przyjmowanie interesantów; 

2) referenta: 

a) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Szkoły, 
b) bieżąca kontrola nad realizacją budżetu Szkoły, 
c) comiesięczne ustalanie podstaw do wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zastępstw; 

3) intendenta: 
a) kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, 
b) prowadzenie i odpowiedzialność  za całokształt finansowej strony działalności stołówki szkolnej  

i kuchni, 
c) dokonywanie zakupów niezbędnych dla funkcjonowania stołówki, 
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d) troska o przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa pracy w kuchni, 
e) dbałość o wyposażenie i sprzęt kuchni oraz stołówki. 

3. W Szkole mogą być zatrudnieni pracownicy obsługi na stanowiskach takich, jak: 
1) woźny; 

2) sprzątaczki; 
3) kucharka; 
4) pomoce kuchenne; 
5) pracownicy rzemieślniczo-gospodarczy; 
6) szatniarka. 
4. Do zasadniczych obowiązków i kompetencji pracowników obsługi należy: 

1) woźnego: 
a) pełnienie dozoru nad całym budynkiem szkolnym oraz posesją, 
b) dbanie o porządek i ład na terenie Szkoły; 

2) sprzątaczek – szczególna dbałość o porządek i czystość przydzielonego rejonu; 
3) kucharki: 

a) gotowanie obiadów zgodnie ze sporządzonym jadłospisem, 
b) dbałość o czystość i porządek w kuchni; 

4) pomocy kuchennych: 
a) pomoc w gotowaniu obiadów zgodnie ze sporządzonym jadłospisem, 
b) sprzątanie kuchni oraz wydawanie posiłków; 

5) pracowników rzemieślniczo-gospodarczych: 
a) wykonywanie drobnych napraw sprzętu i urządzeń oraz dbałość o ład i porządek w otoczeniu 

Szkoły, 
b) wykonywanie drobnych prac remontowych; 

6) szatniarki: 
a) otwieranie i zamykanie boksów na ubrania, 
b) troska o czystość i porządek w szatni. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor zatrudniając 
tych pracowników. 
6. W ramach wykonywania swoich obowiązków każdy z pracowników administracji i obsługi 
zobowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa 
na terenie Szkoły: 
1) w razie zaistnienia na terenie Szkoły nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia wynikającego ze 
stanu zdrowia ucznia stosuje się do Procedury postępowania w razie zaistnienia sytuacji wypadku 
ucznia w Szkole; 

2) jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 
uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 
3) powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby 
zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie Szkoły, zawiadomić Dyrektora o fakcie przebywania na 
jej terenie osób postronnych; 
4) powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących 
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenia dla zdrowia lub życia uczniów. 

 
 

DZIAŁ V 
UCZNIOWIE I RODZICE 

 
Rozdział I 

Zasady rekrutacji uczniów 
 

§ 92. 1. Nauka w Szkole podstawowej jest obowiązkowa. 

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły podstawowej podejmuje dyrektor Szkoły po 
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do Szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku 
rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

§ 93. 1. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły wyznaczonym przez 
organ prowadzący Szkołę. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 
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przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z przyjętym w Szkole Regulaminem Rekrutacji. 
3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący 
z uwzględnieniem zapewnienia jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziców. 

Rozdział II 
Prawa i obowiązki ucznia 

 

§  94.  1.  Uczniowi  Szkoły  przysługują  wszystkie  prawa  wynikające  z  Konwencji    Praw  Dziecka,  

a w szczególności prawo do: 
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego 
godności; 
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także 

światopoglądowych, religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 
8) pomocy w przypadkach trudności w nauce; 
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 
podczas zajęć pozalekcyjnych; 
11) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach 
działających w Szkole. 

2. Uczeń Szkoły w szczególności zobowiązany jest do: 
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, przygotowywania się do 
nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie; 
2) dostarczenia wychowawcy usprawiedliwienia nieobecności wypisanego przez rodziców na druku 
Szkoły i wklejonego w zeszycie kontaktów w terminie do tygodnia od zakończenia nieobecności, o ile 
rodzic nie usprawiedliwił nieobecności w sposób przewidziany w § 96 ust. 3 pkt. 4; 
3) przestrzegania obowiązujących w Szkole regulaminów i Statutu; 
4) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli; 
5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników Szkoły; 
6) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 
7) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole; 
8) dbania o schludny wygląd, noszenia odpowiedniego stroju według wzoru opracowanego przez 
Samorząd Uczniowski. 
3. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz: 
1) picia alkoholu, używania środków odurzających, wyrobów tytoniowych w tym papierosów 

elektronicznych, napojów energetycznych; 
2) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły bez 

zgody nauczyciela; 
2a) uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną 
odpowiedzialność, za zgodą rodziców; 
2b) telefon i inne urządzenia elektroniczne powinny być wyłączone i schowane do plecaka lub tornistra. 
Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez 
szkołę; 
2c) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 
przynoszonego przez uczniów; 
2d) dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 
podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki. Pełną odpowiedzialność za sprzęt 
podczas wycieczki ponoszą rodzice ucznia; 
2e) w przypadku naruszenia przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego i innego sprzętu 
elektronicznego oraz niezareagowaniu na upomnienie nauczyciela, uczeń jest zobowiązany do oddania 
telefonu do depozytu w sekretariacie szkoły. Nieoddanie telefonu do depozytu skutkować będzie 
wpisaniem uwagi negatywnej w kategorii respektowania zasad współżycia społecznego i kultury 
osobistej ucznia i jest uwzględniane przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny zachowania; 
2f) urządzenia z depozytu odbierają rodzice. 
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4. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych przed ich zakończeniem w danym dniu: 
1) na pisemną prośbę rodziców wypisaną na obowiązującym do tego celu druku Szkoły wklejonym do 
zeszytu kontaktów; 
2) osobiście przez rodzica lub osobę upoważnioną po uprzednim wpisaniu informacji do rejestru 
zwolnień ucznia znajdującego się na szkolnej portierni; 
3) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców przez 
higienistkę lub pracownika pedagogicznego szkoły i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę przez 
nich upoważnioną; 
4) do zwolnienia ucznia uprawniony jest wychowawca lub nauczyciel przedmiotu, a w przypadku ich 
nieobecności wicedyrektor, dyrektor lub pedagog szkolny. 
5) W  Szkole może obowiązywać Uczniowski Kodeks Szkolny zawierający szczegółowy zakres praw     
i obowiązków ucznia; w takim przypadku kodeks będzie uchwalony przez Radę Pedagogiczną po 
uprzedniej konsultacji jego projektu z Samorządem Uczniowskim. 

 

§ 95. 1. Uczeń Szkoły może być nagrodzony w następującej formie: 

1) wyróżnienie na forum klasy przez Wychowawcę; 

2) wyróżnienie na forum Szkoły przez Dyrektora;  

3) przyznanie dyplomu; 
4) przyznanie nagrody książkowej. 
2. Uczeń Szkoły może zostać ukarany poprzez: 
1) upomnienie ustne przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy; 

2) upomnienie ustne z wpisem do dziennika lekcyjnego; 
3) naganę Dyrektora; 
4) czasowe lub stałe przeniesienie do innej klasy. 
3. W szczególnych przypadkach Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem 
o przeniesienie ucznia do innej Szkoły. 
4. Do przypadków, o których mowa w ust. 3 zalicza się w szczególności: 
1) rozprowadzanie, posiadanie i zażywanie narkotyków; 
2) używanie alkoholu; 

3) wybryki chuligańskie i wandalizm; 
4) notoryczne, nieusprawiedliwione opuszczanie obowiązkowych zajęć szkolnych. 
5. Od kar udzielonych przez wychowawcę bądź nauczyciela przedmiotu uczeń ma prawo odwołać 
się do Dyrektora; od kar udzielonych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną uczeń ma prawo odwołać 
się do Rady Szkoły (jeżeli została powołana) lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
Odwołanie może nastąpić w terminie do 14 dni od udzielenia kary. 
6. O nakładanych na uczniów karach Szkoła na bieżąco będzie informowała rodziców. 

 

Rozdział III 
Rodzice 

 
§ 96. 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci 
poprzez: 
1) bieżące kontakty przez dziennik elektroniczny, kontakt osobisty, kontakt telefoniczny; 
2) udział w spotkaniach okresowych zgodnie z harmonogramem; 
3) inne formy ustalone przez Szkołę i rodziców. 
2. Rodzice mają prawo do: 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i danym oddziale; 
2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w tym m.in. zachowania i postępów w nauce, 
przyczyn niepowodzeń i trudności w nauce; 
4) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszej edukacji. 
3. Rodzic w przypadku nieobecności na pierwszej wywiadówce w roku szkolnym jest zobowiązany do 
samodzielnego zapoznania się z dokumentami szkolnymi dostępnymi na stronie internetowej szkoły,   
w bibliotece szkolnej oraz do niezwłocznego podpisania wymaganej dokumentacji u wychowawcy. 
4. Rodzice dziecka zobowiązani są do: 
1) wspierania procesu nauczania i wychowania odbywającego się w szkole; 
2) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych; 
3) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub nauczyciela 

na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia; 
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4) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole przez dziennik elektroniczny lub pisemnie na  
druku Szkoły przeznaczonym do tego celu i wklejonym do zeszyt kontaktów albo w formie 
osobistego (w tym telefonicznego) kontaktu w terminie do tygodnia po przyjściu ucznia do szkoły. 

5. W przypadku zwolnienia lekarskiego z wychowania fizycznego trwającego co najmniej 30 dni rodzic 
może zwolnić ucznia z obecności na tych zajęciach, jeżeli odbywają się one na pierwszej lub ostatniej 
lekcji. W tej sytuacji rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia na druku Szkoły 
o przejęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie. 
6. Rodzic ma prawo wnieść  zastrzeżenia do pracy szkoły, a ich  tryb rozpatrywania  został określony  
w procedurze przyjętej przez dyrektora szkoły. 

 

DZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 97. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 98. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 99. 1. Obsługę finansowo-księgową Szkoły wykonuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 

w Czechowicach-Dziedzicach. 
2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 100. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie. 

 

§ 101. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności 
szkolnej. 

 

§ 102. Statut obowiązuje od 19 maja 2020r. 


