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ROZDZIAŁ I 

GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 1 

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 

r Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i Ustawie o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 

2572 z późn. zm. ) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.  

 

§ 2 

 

Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie 

zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.  

 

§ 3 

 

Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dziecka. 
 

Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profi-

laktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa 

w odrębnych przepisach 

     W szczególności Szkoła:  

1. Umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie me-

rytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły. 

2. Zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze 

sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań. 

3. Z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy inny-

mi poprzez:  

a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności tury-

styczno - krajoznawczej, 

b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia, 

c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, 

państwie,  narodzie i społeczeństwie, 

d) zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności światopoglądowej 

i wyznaniowej, 

4. Kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, proble-

mach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym. 

5. Kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: kreatywność, samodzielność, a także umiejętno-

ści samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów 

interpersonalnych. 

6. Dostosowuje kierunki i treści kształcenia do standardów i wymagań egzaminacyjnych. 

7. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów 

ochrony środowiska. 

8. Umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nau-

czania. 

9. Tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym. 

10. Umożliwia uczniom rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 

w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury. 

11. Zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym. 

 

§ 4 

 

Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych.  

      W szczególności:  

1. Umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

2. Organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad. 

3. Organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły. 

4. Stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy. 
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§ 5 

 

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania 

wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań. 

 

§ 6 

 

Szkoła kładzie duży nacisk na prowadzenie ścieżek międzyprzedmiotowych w atrakcyjnej dla uczniów formie. 

Nad ich realizacją czuwają koordynatorzy ścieżek międzyprzedmiotowych. 

 

§ 7 

 

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 

 

 

§ 8 

 

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyj-

nej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospo-

darczymi i kulturalnymi regionu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW ORAZ  

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ  

OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY 
 

§ 9 

 

Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez Szkołę działaniach wychowawczych. 

 

§ 10 

 

Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego lub dwojga nauczycieli, zwanych dalej 

wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres 

nauki.  

 

§ 11 

 

Uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej Nr 1 mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy klasy 

w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych. 

 

§ 12 

 

Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w formach:  

a) realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy klasy, 

b) określonych w obowiązkach nauczycieli, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, 

w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia, 

c) przewidzianych w zakresie obowiązków dyrektora Szkoły, 

d) zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki.  

   

§ 13 

 

Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych na tere-

nie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Szkołą, poprzez: 

 

1. Realizację przez nauczycieli zadań nauczycieli zapisanych w § 93 niniejszego Statutu. 

2. Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, który uwzględnia: 

a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, 
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b) różnorodność zajęć w każdym dniu, 

c) niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przed-

miotów, których program nauczania tego wymaga. 

3. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z zasadami zapisanymi w § 94 pkt 3. 

Zasady organizacyjno – porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustanawia wicedyrektor, dzieląc 

Szkołę na rejony: 

a) szkoła – korytarz  II piętro, 

b) szkoła – korytarz  I piętro, 

c) szkoła – korytarz parter  

d) korytarz przy hali sportowej, 

e) korytarze bloku nauczania zintegrowanego, 

f) łącznik przy małej sali gimnastycznej, 

g) łącznik – schody, 

h) szatnie, 

i) rejon zewnętrzny (boisko). 

Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godz. 7
45

, a kończą po ostatniej przerwie lekcyjnej. 

4. Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych 

przedmiotach wymagających podziału na grupy. 

5. Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych. 

6. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami. 

7. Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny. 

8. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się 

ruchem drogowym. 

9. Uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne 

zdrowie. 

10. Kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warun-

ków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 

2 tygodnie. 

11. Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji Szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego 

dostęp. 

12. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały. 

13. Ogrodzenie terenu szkoły. 

14. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień. 

15. Zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiają-

cy bezpośrednie wyjście na jezdnię. 

16. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii. 

17. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz po-

mieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych. 

18. Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się 

po nich.  

19. Wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego, pokoju nauczycieli wy-

chowania fizycznego oraz kuchni w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej 

pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

20. Dostosowanie stanowisk pracy do warunków antropometrycznych uczniów i do uczniów niepełno-

sprawnych. 

21. Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowa-

nie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

22. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach 

i wycieczkach poza teren Szkoły. 

23. Przeszkolenie, zwłaszcza nauczycieli prowadzących zajęcia w pracowniach komputerowych, a także 

zajęcia wychowania fizycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 

§ 14 

 

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do: 

1. Zawieszenia czasowego (po powiadomieniu organu prowadzącego) zajęć szkolnych w przypadku nie-

możności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury co najmniej +15
o
C. 

2. Zawieszenia czasowego (za zgodą organu prowadzącego) zajęć szkolnych: 

a) w przypadku, gdy temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21
00

 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15
o
C lub jest niższa, 

b) w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających 

zdrowiu uczniów. 
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§ 15 

 

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:  

 

Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:  

a) organizowanie spotkań dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami, 

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego 

w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków ro-

dzinnych i materialnych, 

c) organizację wycieczek integracyjnych, 

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub psy-

chologa szkolnego, 

e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub 

przedstawiciela dyrekcji i zapewnienia opieki w drodze do domu, 

f) kierowanie do poradni specjalistycznej, 

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na 

podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

 

Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych 

i losowych  poprzez:  
a) udzielanie pomocy materialnej zgodnie z postanowieniami obowiązujących rozporządzeń do-

tyczących pomocy materialnej, 

b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnio-

nych uczniów również do Ministra Edukacji Narodowej. 

 

§ 16 

 

Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu wychowania i profilaktyki poprzez:  

1. Realizacje przyjętego w Szkole Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki i dokumentu: Pro-

cedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci agresją, przemocą, przestępczością, 

demoralizacją. 

2. Rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów. 

3. Realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami 

i psychologami. 

4. Działania opiekuńcze wychowawcy klasy. 

5. Działania pedagoga, psychologa szkolnego i logopedy, 

6. Współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spo-

tkań z psychologami.  

 

§ 17 

 

Szkolny Program Profilaktyki i Program Wychowawczy opracowuje na początku każdego roku szkolnego spe-

cjalny zespół nauczycieli, powoływany przez dyrekcję Szkoły. Szkolny program profilaktyki i Program Wycho-

wawczy uwzględniają potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

 

§ 18 

 

Zadania Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego uchwala Rada Pedagogiczna 

w porozumieniu z Radą Rodziców. 

§ 19 

 

Kompetencje i zadania pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, logopedy:  

Pedagog: 

 

1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:  

a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole,  

b) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

w wychowywaniu własnych dzieci, 

c) współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.  

2. W zakresie profilaktyki wychowawczej: 
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a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu 

dydaktyczno-wychowawczego, 

b) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i troski 

wychowawczej, 

c) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej 

opieki i troski wychowawczej, 

d) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze.  

3. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:  

b) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle 

niepowodzeń szkolnych, 

c) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzin-

nych, 

d) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych. 

4. W zakresie pomocy materialnej:  

a) organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów, rodziców, wychowawców 

klas i dyrekcji Szkoły, 

b) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sy-

tuacji materialnej, w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły. 

 

Psycholog: 

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjal-

nych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia. 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie odpowiednich 

form pomocy psychologiczno-pedagogicznych, w tym działań profilaktycznych , mediacyjnych i inter-

wencyjnych wobec uczniów, rodziców, nauczycieli. 

3. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczy-

cieli. 

4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjo-

wanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. 

5. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-

zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilakty-

ki. 

 

Logopeda: 

1. W zakresie działań diagnostycznych: 

a) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisa-

nia, 

b) diagnozowanie logopedyczne na podstawie badań indywidualnych, wywiadów z rodzicami, 

konsultacji u specjalistów, 

c) organizowanie pomocy logopedycznej. 

2. W zakresie działań terapeutycznych: 

a) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej w celu usuwania zakłóceń i zabu-

rzeń komunikacji językowej, przezwyciężania trudności związanych z mówieniem oraz 

ukształtowania prawidłowej mowy, 

b) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu  

i pisaniu przy współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne. 

3. W zakresie działań profilaktycznych: 

a) podejmowanie działań profilaktycznych w formie pogadanek i konsultacji logopedycznych, za-

pobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliż-

szym środowiskiem dziecka, 

b) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły. 

 

 

 

§ 20 

 

Organizacja pracy pedagoga, psychologa szkolnego, logopedy:  

Pedagog: 

1. Posiada roczny plan pracy, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły 

i środowiska. 
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2. Zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak 

i ich rodziców. 

3. Współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą zdrowia, Ra-

dą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Współdziała z MOPS, GOPS, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi organizacjami 

i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania. 

5. Składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych występu-

jących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań. 

6. Prowadzi następującą dokumentacje:  

a) dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania, 

b) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, 

c) ewidencję uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącymi dy-

sortografii i dysleksji. 

 Psycholog:  
1. Posiada roczny plan pracy, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły 

i środowiska. 

2. Zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniom, jak 

i ich rodzicom. 

3. Współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą zdrowia, Ra-

dą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi organizacjami i instytucjami w środo-

wisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania. 

5. Składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych występują-

cych wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań. 

6. Prowadzi następującą dokumentację:  

a)    dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania, 

b) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki psychologicznej. 

 

 

Logopeda: 

 

1. Przeprowadza badania przesiewowe w klasie pierwszej oraz badania kontrolne w klasach starszych. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburze-

niami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.  

3. Prowadzi zajęcia indywidualne lub grupowe. 

4. Prowadzi porady i konsultacje logopedyczne dla nauczycieli i rodziców w celu ujednolicenia terapii. 

5. Prowadzi dziennik zajęć logopedycznych, w którym wpisuje nazwiska i imiona dzieci, diagnozę, tematy 

prowadzonych zajęć oraz ocenę postępów. 

6. Opracowuje roczny plan pracy logopedy oraz indywidualne programy pracy lub programy pracy grupy. 

 

§ 21 

 

Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.  

 

§ 22 

 

Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.  

1. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając 

możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym towarzystwie. 

2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia lub rodzica Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję 

o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków Szkoły. 

 

§ 23 

 

Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia pod-

czas wyjazdów zagranicznych.  

 



 9 

ROZDZIAŁ III 

ORGANA SZKOŁY 
 

§ 24 

 

Organami Szkoły są:  
a) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, 

b) Rada Pedagogiczna (RP), 

c) Rada Rodziców, 

d) Samorząd Uczniowski (SU). 

 

§ 25 

 

Każdy z wymienionych w art. 24 organów działa zgodnie z Ustawą, a ponadto organy kolegialne funkcjonują 

według odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statu-

tem Szkoły. 

 

§ 26 

 

Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych orga-

nów Szkoły organizuje dyrektor Szkoły. 

 

§ 27 

 

Kompetencje poszczególnych organów Szkoły zawarte zostały w rozdziale Kompetencje organów Szkoły. 

 

§ 28 

 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły, tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

a) wicedyrektor ds. kształcenia i wychowania klas I-III, 

b) wicedyrektor ds. kształcenia i wychowania klas IV-VI, 

c) główny księgowy. 

2. Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę 

i Rady Pedagogicznej. 

 

Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowy przydział czyn-

ności (zadań, uprawnień i odpowiedzialności) zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY 
 

§ 29 

 

Dyrektor Szkoły: 

1. Kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego. 

2. Jest osobą działająca w imieniu pracodawcy. 

3. Jest organem nadzoru pedagogicznego. 

4. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

5. Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawię.. 

 

§ 30 

 

W przypadku powierzenia funkcji dyrektora Szkoły osobie nie będącej nauczycielem sprawowanie, zadań wyni-

kających z nadzoru pedagogicznego powierza się jednemu z wicedyrektorów.  

 

§ 31 

Kompetencje i zadania dyrektora Szkoły.  

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe. 

Dyrektor Szkoły w szczególności:  



 10 

1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole:  

a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu dydaktycz-

nego i wychowawczego poziomu Szkoły, 

b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej 

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebra-

nia zgodnie z Regulaminem Rady, 

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

d) udziela pomocy przedstawicielom Rady Pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy dy-

daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa Radzie Pedagogicznej 

okresowe sprawozdania z jego realizacji, 

e) sprawuje nadzór pedagogiczny nad wicedyrektorami oraz zatrudnionymi w Szkole nauczycielami 

w celu systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez : 

 opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie 

z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej i Radzie Ro-

dziców, 

 badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły, 

 badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich 

na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników 

z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, 

 dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami , 

 kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wy-

chowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich pracow-

ników pedagogicznych, 

 prowadzenie hospitacji, w tym hospitacji diagnozujących, 

 ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych przez nauczycieli Szkoły w odniesieniu do założonych celów określonych 

w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym Szkoły 

i poszczególnych klas, służące doskonaleniu tych działań, 

 upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań Szkoły zapisanych 

w rozdziale II niniejszego Statutu, 

 zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich 

obszarach jej działalności, 

 wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sprawach, 

 organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów za-

daniowych, zespołów wychowawczych, 

 wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, 

narad oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednost-

kami samorządowymi, terenowymi organizacjami i stowarzyszeniami, 

 wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podej-

mowania innowacji pedagogicznych, 

 gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli , celem dokonywania oceny ich pracy, 

 przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczą-

cych działalności szkoły, 

 przedstawianie Radzie Pedagogicznej , nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji 

o działalności Szkoły, 

 przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców przed zakończeniem roku szkolnego 

informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego, zgodnie z wymogami zawartymi 

w § 7 pkt 4 Rozporz. MEN z 15.XII. 2006 ( Dz. U . Nr 235, poz. 1703), 

  

f) dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli, 

g) podaje do publicznej wiadomości do 31. III odpowiednio Zestaw Programów Nauczania i Szkolny 

Zestaw Podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

h) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, 

i) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

j) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pe-

dagogicznych. 
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2. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

a) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje 

z Samorządem Uczniowskim, 

b) przyjmuje uczniów do Szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły, klasy lub oddziałów; organizu-

je nabór uczniów do Szkoły, 

c) udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki — na wniosek lub za zgodą rodziców po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

d) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu.  

e) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego po-

przez  aktywne działania prozdrowotne. 

  

3. Współpracuje z rodzicami uczniów, Radą Rodziców. Informuje rodziców o działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.  

 

4. Organizuje działalność Szkoły:  
a) opracowuje ramowy plan nauczania oraz projekt organizacyjny szkoły na dany rok szkolny, 

b) sporządza przydział czynności nauczycieli w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczna, 

c) zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków wicedyrektorów oraz pracowników 

nie będących nauczycielami, 

d) zapewnienia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych: należyty stan higieniczno - sanitarny Szkoły, warunki bezpieczeństwa 

uczniów, nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami na terenie Szkoły oraz w czasie za-

jęć organizowanych przez Szkołę poza terenem szkolnym, 

e) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt, 

f) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego w Szkole porządku oraz 

dbałości o czystość i estetykę, 

g) organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu Szkoły, 

h) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły, 

i) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich pra-

widłowe wykorzystanie, 

j) organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje 

komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego, 

k) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczy-

cieli, 

l) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami. 

 

5. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne: 
a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły, 

b) powierza funkcje wicedyrektora Szkoły i innych stanowisk kierowniczych w Szkole, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego Szkołę, 

c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu, 

d) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

Szkoły, 

e) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracow-

ników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

f) udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela, 

g) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, 

h) wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli, 

i) wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;, 

j) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i związkami zawodowymi ustala kryteria przyznawania nau-

czycielom dodatku motywacyjnego, 

k) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , 

l) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają naru-

szone. 

 

6. Ponadto dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora Szkoły, 

współpracuje z organem prowadzącym Szkołę, reprezentuje Szkołę na zewnętrz, wykonuje inne zadania 

wynikające z bieżącej działalności Szkoły.  

 

§ 32 

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor 

Szkoły. 
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§ 33 
 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

 

§ 34 

 

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewod-

niczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organiza-

cji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub roz-

szerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

§ 35 

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej. 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach kompetencji stanowiących: 

1. Planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, zatwierdza plan pracy Szkoły na 

każdy rok szkolny. 

2. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów. 

3. Podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole. 

4. Podejmuje uchwały w sprawach wniosków o przeniesienie do innej szkoły. 

5. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły i zatwierdza plan WDN. 

6. Uchwala Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny w porozumieniu z Radą Rodziców. 

7. Ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Szkolny Zestaw Programów Naucza-

nia i Szkolny Zestaw Podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręczni-

ka również: 

a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów , 

b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat. 

8. Uchwala Statut Szkoły i inne regulaminy. 

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1w ramach kompetencji opiniujących: 

1. Opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2. Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

3. Opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych. 

4. Opiniuje projekt finansowy szkoły. 

5. Opiniuje przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora, powierzenia funkcji wicedyrektorów i innych 

funkcji kierowniczych w szkole. 

6. Opiniuje kryteria oceny pracy nauczyciela. 

7. Opiniuje kryteria przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych. 

 

Ponadto Rada Pedagogiczna: 

1. Przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian i nowelizacji. 

2. Może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska 

kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowa-

nie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wnio-

sku. 

3. Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły. 

4. Głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora Szkoły. 

5. Ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora Szkoły lub 

organu prowadzącego Szkołę, w szczególności może to dotyczyć organizacji zajęć pozalekcyjnych 

i przedmiotów nadobowiązkowych. 

6. Uczestniczy w tworzeniu WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

7. Występuje z wnioskami do dyrektora Szkoły w sprawach doskonalenia organizacji nauczania 

i wychowania. 

8. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian 

w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania i lub Szkolnym Zestawie Podręczników, z tym, że zmiana 

w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 
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§ 36 

 

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym seme-

strze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicz-

nej. 

 

§ 37 

 

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

 

§ 38 

 

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania 

uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedago-

giczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

 

§ 39 

 

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania RP są protokołowane. Nauczyciele są zobo-

wiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

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

 

 

§ 40 

 

W szkole działa Rada Rodziców. Rada Rodziców jest organem Szkoły. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodzi-

ców uczniów przed innymi organami szkoły. 

 

§ 41 

 

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych (klasowych). 

 

§ 42 

 

Wybory reprezentantów Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców Szkoły przeprowadza się na pierw-

szym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. 

 

§ 43 

 

W wyborach, o których mowa w § 42, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun). 

 

§ 44 

 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów 

do Rady Rodziców Szkoły, 

c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu. 

 

§ 45 

 

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wy-

datkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 
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§ 46 

 

Kompetencje Rady Rodziców: 

1. Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Peda-

gogiczną: 

a) Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania 

o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów, 

b) Program Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowi-

ska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, ro-

dziców i nauczycieli. 

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Peda-

gogiczną w sprawie programów, o których mowa w punkcie 1 a. lub 1 b. program ten ustala dyrektor Szkoły 

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły obo-

wiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

2. Rada Rodziców opiniuje: 

a) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły, 

b) Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników , 

c) podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, 

d) wzór jednolitego stroju, w przypadku jego wprowadzenia. 

3. Rada Rodziców może wnioskować do dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 

z wyjątkiem nauczyciela stażysty. 

4. Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez dyrek-

tora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego Nie-

przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie. 

5. Przedstawiciel Rady Rodziców (w przypadku niepowołania Rady Szkoły) ma prawo brać udział 

w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nau-

czyciela od oceny pracy. 

 

§ 47 

 

Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w Szkolnym Zestawie Progra-

mów Nauczania i Szkolnym Zestawie Podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić 

w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca 

lutego. 

 

§ 48 

 

Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców: 

Oddziałowe Rady Rodziców: 

1. Zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców. 

2. Wspierają wychowawców klasy w realizacji Programu Wychowawczego i w rozwiązywaniu proble-

mów danej klasy. 

3. Reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły. 

4. Występują z pisemnym wnioskiem do dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku 

jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału. 

5. Występują do dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydak-

tycznego w danym oddziale. 

6. Uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców. 

 

§ 49 

 

Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły. 

 

§ 50 

 

W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem 

Mazowieckiem działa tak zwany Mały Samorząd (klasy I-III) i Duży Samorząd (klasy IV-VI).  

 

§ 51 

 

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być 



 15 

sprzeczny ze Statutem Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Jednym 

z organów Samorządu jest przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

§ 52 

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1. Przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich spra-

wach Szkoły. 

2. Zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

3. Organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, 

a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów. 

4. Redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła. 

5. Organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności. 

6. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Szkoły. 

7. Wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna Samorządu (lub wnioskowanie do dyrektora Szkoły 

w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedago-

gicznej). 

8. Zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień. 

9. Występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom. 

10. Udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki. 

 

 

 

§ 53 

 

W Szkole może działać Rada Szkoły.  

Rada Szkoły jest organem społecznym. Rada Szkoły stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej służące 

współpracy i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły. W skład Rady Szkoły wchodzi dziewięć osób wybra-

nych w równej liczbie (po 3 osoby) spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, wszystkich uczniów szkoły 

oraz ogółu rodziców. 

 

§ 54 

 

 Zasady współpracy organów Szkoły: 

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając 

swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone 

nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi Szkoły w celu ich 

powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania 

konkretnych zadań, proponując swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompe-

tencji organu uprawnionego. 

4. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych orga-

nów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz 

uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę 

Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

7. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Szkoły 

i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych posiedzeniach tych organów. 

8. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym, a w szczególnie uzasadnio-

nych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.  

9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Współpraca 

nauczycieli z rodzicami odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami. 

10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad 

ujętych w § 55 niniejszego statutu. 
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§ 55 

 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły: 

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych 

rozstrzygnięć należy do dyrektora Szkoły. 

2. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze sta-

nowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

3. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu. 

4. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych 

w terminie 14 dni od złożenia wniosku. 

5. Jeżeli w sporze między organami stroną jest dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Media-

cyjny. 

6. Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym stażu pra-

cy. 

7. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony. 

8. Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję nau-

czyciela. 

9. Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w pkt 6 i 7. 

10. Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub dyrektora Szkoły. 

11. Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły, dyrektorem Szkoły jest zo-

bowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych sta-

nowisk. 

12. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie. 

13. O swojej decyzji Zespół Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnie-

niem. 

14. Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

§ 56 

 

Forma organizacyjna Szkoły.  

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem jest jednostką budżetową. Zasady finansowania działań 

Szkoły uregulowane zostały w rozdziale Gospodarka finansowa Szkoły niniejszego Statutu.  

 

§ 57 

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.  
1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, 

osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły. 

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą 

wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. 

3. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

a) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lun 

innowacji pedagogicznej, 

b) w toku nauczania indywidualnego, 

c) w układzie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań;, 

d) w systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i ponadklasowym: obozy naukowe, wycieczki tu-

rystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe.  

4. Przerwy lekcyjne trwają 5 minut, w tym jedna 10 minut i jedna 20 minut. 

5. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy nie wy-

mienione w pkt 3.  

6. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa 

w punkcie 6, wyraża dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzy-

skaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 
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§ 58 

 

W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, 

związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.  

  

 

§ 59 

 

Formy współpracy Szkoły z rodzicami: 

1. Współpraca dyrektora Szkoły z rodzicami.  

a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organiza-

cja Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na ze-

braniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I,  

b) udział dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach 

Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,  

c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycz-

nej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,  

d) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów dy-

rekcji, 

e) współdziałanie w zakresie:  

 doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,  

 poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły, 

 zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów,  

f) wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących 

pracy Szkoły bezpośrednio przez członków dyrekcji:  

 za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,  

 za pośrednictwem Rady Rodziców.  

2. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:  

a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania 

środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego 

możliwościach i problemach,  

b) spotkania nauczycieli z rodzicami uczniów w celu: 

 przekazywania informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,  

 ustalenia form pomocy,  

 wprowadzenia rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,  

 wspólnego rozwiązywania występujących problemów, uwzględniania propozycji rodziców, 

współtworzenia zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,  

 omawiania czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,  

c) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia 

roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów 

itp.),  

d) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach 

sportowych,  

e) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania 

nieobecności przez uczniów.  

3. Indywidualne kontakty:  

a) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze, 

b) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki 

w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji 

w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobi-

ste, 

c) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,  

d) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie do Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

e) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, 

o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków 

określonych w Wewnątrzszkolnym  Systemie Oceniania.  

 

§ 60 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. O zmianie tygodniowego czasu pracy decyduje dyrektor, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (opierając się na Rozporządzeniu MENiS z dnia 

18.04.2002r. § 5 oraz na Rozporządzeniu MENiS z dnia 31.07.2003r. § 5 pkt 2) może potraktować dzień 

wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający 

bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzień wolny od zajęć dydaktyczno 

wychowawczych, pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających tego dnia – w wybraną sobotę. O de-

cyzji w tej sprawie należy poinformować organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator Oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić 

zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno – wychowawczych pod warunkiem zrealizowania 

zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę. 

 

§ 61 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organi-

zacyjny Szkoły Podstawowej Nr 1 opracowany przez dyrekcję Szkoły na podstawie planu nauczania oraz 

planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę. 

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin 

przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań, pracowni otwartych i innych zajęć pozalekcyj-

nych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.  

 

§ 62 

 

1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.  

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.  

 

§ 63 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego Arkusza Organizacyj-

nego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  

 

 

§ 64 

 

Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia 

w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.  

 

§ 65 

 

Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i zajęcia o strukturze ponadklasowej:  

1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

o strukturze międzyoddziałowej.  

2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1, mogą mięć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć prze-

prowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu w strukturze ponadklasowej lub mogą dotyczyć 

np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.  

3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej dyrektor Szkoły lub upoważniony 

wicedyrektor powołują koordynatora zajęć.  

4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:  

a) opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych 

w warunkach organizacyjnych Szkoły, 

b) bieżąca kontrola realizacji zajęć, 

c) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć, 

d) współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych.  

5. W przypadku wyjazdów o strukturze ponadklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.  

 

§ 66 

 

1. Działalność innowacyjna i eksperymentalna.  
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.  

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu 

zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. 
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3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1, nauczyciel przedstawia dyrektorowi 

Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.  

4. W szczególności w szkole mogą być prowadzone zajęcia w ramach indywidualnego toku nauki 

i indywidualnego programu nauki. Szczegóły organizacji takich zajęć zawiera Regulamin ITN i IPN za-

twierdzany przez Plenarną Radę Pedagogiczną.  

2. Indywidualny tok nauki. 
1. Szkoła umożliwia, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28) 

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organi-

zacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN. 

2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 

a) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, 

b) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru. 

3. O przyznanie ITN uczeń może ubiegać się po upływie co najmniej jednego roku nauki, 

a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

a) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, 

b) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek 

– za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku 

opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia. 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub 

akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

8. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edu-

kacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony 

w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

9. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej 

opinii publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

10. Zezwolenie na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania 

z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego. 

11. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

12. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować. 

13. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala za-

kres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. 

tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

14. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy 

programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo rea-

lizować program we własnym zakresie.  

15. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

a) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidual-

nych, 

b) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszyst-

kich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą 

i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

16. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa ty-

godnie. 

17. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

18. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego 

w terminie ustalonym z uczniem. 

19. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyj-

nego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

20. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia. 

21. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

22. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpo-

wiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyska-

niu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 

§ 67 

 

Praktyki studenckie. 

1. Szkoła Podstawowa nr 1w Wysokiem Mazowieckiem może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia 

nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczyciel-
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skie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – 

poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk 

studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły.  

  

 

§ 68 

  

1. W Szkole Podstawowej nr 1 działa biblioteka. 

2. Biblioteka jest:  

a) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzo-

nych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i posze-

rzaniem wiedzy,  

b) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

c) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

3. Zadaniem biblioteki jest:  

a) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,  

b) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej,  

c) prowadzenie działalności informacyjnej,  

d) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,  

e) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,  

f) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,  

g) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzy-

stania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,  

h) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,  

i) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,  

j) organizacja wystaw okolicznościowych.  

4. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:  

a) w zakresie pracy pedagogicznej:  

 udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki,  

 prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,  

 prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,  

 udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (ścieżka międzyprzedmiotowa),  

 udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę 

z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi 

instytucjami pozaszkolnymi;  

b) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:  

 gromadzenie zbiorów,  

 ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 selekcjonowanie zbiorów,  

 opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,  

 prowadzenie dokumentacji pracy.   

5. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrze-

bowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz moż-

liwościami finansowymi Szkoły.  

6. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydak-

tycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regu-

lamin biblioteki.  

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

8. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy bibliote-

ki. 

9. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodaw-

ców.  

 

§ 69 

 

W Szkole Podstawowej nr 1 działa świetlica szkolna Kaskada: 

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opieku-

nów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna 

przekraczać 35. 

2. Do głównych zadań świetlicy w procesie wychowania należy: 
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a) poznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie wartościowych 

nawyków w zakresie zabawy i rozrywki, 

b) poznawanie swojego środowiska, 

c) pogłębianie i wzbogacanie wiadomości o Polsce i świecie współczesnym, 

d) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej poprzez przyzwyczajanie do pracy na 

świetlicy (dyżury w czasie posiłków, sprzątanie po zajęciach, dbanie o ład i porządek), 

e) organizowanie imprez i uroczystości w ramach wychowania społecznego, 

f) współpraca świetlicy z rodzicami, 

g) troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowanie nawyków z zakresu higieny 

i życia codziennego, 

h) poznawanie osobowości wychowanków. 

3. Przy świetlicy szkolnej prowadzona jest stołówka. 

4. Podstawą zakwalifikowania do świetlicy lub korzystania z obiadów w szkolnej stołówce jest złożenie kwe-

stionariusza wg wzoru określonego w regulaminie. 

5. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych 

w regulaminie świetlicy. 

 

§ 70 

 

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 działa Środowiskowa Socjoterapeutyczna Świetlica „Arkadia”. 

 

1. Świetlica ma możliwość przyjęcia 30 wychowanków z rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 7 do 16 lat. Zaję-

cia odbywają się przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 15
00

 do 20
00

. Oso-

by pracujące z grupą świetlicową posiadają pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć uwzględnionych 

w programie pracy świetlicy. 

2. Cele ogólne pracy świetlicy to: 

a) zapewnienie opieki, przyjaznych i bezpiecznych warunków edukacji i zabawy w godzinach popołu-

dniowych i wieczornych, 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczej grupy, 

c) wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, 

d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, 

e) rozbudzanie poczucia wartości i wiary we własne siły, 

f) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, 

g) kształtowanie postaw patriotycznych, 

h) rozbudzanie świadomości przynależności do środowiska lokalnego, 

i) wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

3. Do głównych zadań świetlicy należy: 

a) pomoc w nauce, 

b) zapewnienie posiłku, 

c) pomoc w pokonywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, 

d) profilaktyka zachowań problemowych – zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, korekcyjne, kompensacyj-

ne, 

e) organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i zdolności dziecka, 

f) organizowanie zabaw, zajęć sportowych, artystycznych,: plastycznych, muzycznych, tanecznych, wy-

cieczek, ognisk, imprez rozrywkowych. 

4. Podstawą zakwalifikowania do świetlicy jest złożenie kwestionariusza wg wzoru określonego przez dyrek-

tora szkoły. 

5. W realizacji zamierzonych celów i zadań świetlica współpracuje z podmiotami szkoły, Urzędem Miasta 

Wysokie Mazowieckie, szkołami z terenu miasta, MKRPA, MOPS, PCPR i Poradnią Psychologiczno – Pe-

dagogiczną. 

 

§ 71 

 

Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy. 

1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, wychowawcze, przedmiotowe, proble-

mowo – zadaniowe.  

2. Wszystkie zebrania zespołów powinny być protokołowane wraz z końcowymi wnioskami.  

3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty przekazane 

dyrektorowi Szkoły.  
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§ 72 

 

Zespoły oddziałowe.  

1. Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół tworzą nau-

czyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.  

2. Zadania zespołu to:  

a) ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem ścieżek 

edukacyjnych oraz ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby,  

b) korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych w trakcie realizacji 

i porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów, 

c) uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w danym semestrze,  

d) wnioskowanie do dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opiekuńczych 

i profilaktycznych.  

3. W ciągu roku szkolnego powinny się odbyć przynajmniej dwa spotkania zespołu, w tym jedno we wrześniu 

z udziałem Rady Rodziców danego oddziału.  

4. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy. 

 

§ 73 

 

Zespoły wychowawcze. 

1. W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika. Członkowie zespo-

łu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś koordynatorem wszelkich działań jest 

pedagog szkolny.  

2. Zadania zespołu to:  

a) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne 

z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założe-

nia Programu Wychowawczego Szkoły, 

b) ocenianie efektów pracy wychowawczej, 

c) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.  

3. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) 

z inicjatywy pedagoga lub dyrektora Szkoły.  

 

§ 74 

 

Zespoły przedmiotowe. 

1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:  

a) zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego,  

b) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych, 

c) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,  

d) zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych,  

e) zespół nauczycieli religii,  

f) zespół nauczycieli wychowania fizycznego. 

2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na 

bieżący rok szkolny.  

3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.  

4. Zadania zespołu to:  

a) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników,  

b) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, 

konkursy, inscenizacje, wycieczki,  

c) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz opraco-

wanie ich wyników, 

d) nadzorowanie przygotowań uczniów do konkursów przedmiotowych, 

e) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.  

5. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się 

w sierpniu. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkol-

nym i odbyć się z udziałem dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.  

  

§ 75 

Zespoły problemowe. 

1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez dyrektora Szkoły. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub przez dyrektora Szkoły.  

3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych 

zadań.  
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§ 76 

Wicedyrektorzy.  

1. Po zasięgnięciu opinii Plenarnej Rady Pedagogicznej dyrektor Szkoły powołuje wicedyrektorów Szkoły. 

2. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych szkoły i zależy od decyzji organu 

prowadzącego Szkołę.  

3. Zakres obowiązków wicedyrektorów opisany został w § 77 Zakres obowiązków wicedyrektorów. Podział 

zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska 

określa dyrektor Szkoły.  

 

§ 77 

 

Zakres obowiązków wicedyrektorów: 

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad powierzonymi nauczycielami, m. in.:  

a) udzielanie instruktażu młodym nauczycielom,  

b) hospitowanie lekcji i innych form zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych ze szczegól-

nym  uwzględnieniem problematyki hospitacji w danym roku szkolnym,  

c) kontrola pracowni przedmiotowych,  

d) formułowanie zaleceń i kontrola ich realizacji,  

e) przedstawianie spostrzeżeń z hospitacji na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.  

f) gromadzenie informacji o pracy pedagogicznej nauczycieli. 

2. Sporządzanie tygodniowego planu lekcji.  

3. Planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

4. Nadzorowanie spraw dotyczących:  

a) zaopatrzenia nauczycieli w aktualne programy nauczania,  

b) zaopatrzenia Szkoły w pomoce naukowe,  

c) prenumeraty czasopism,  

d) olimpiad, konkursów i zawodów,  

e) współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym i organizowania ubezpieczenia dla uczniów 

i nauczycieli Szkoły,  

f) praktyk studenckich.  

5. Prowadzenie ewidencji nieobecności nauczycieli.  

6. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.  

7. Sprawdzanie wykazów godzin ponadwymiarowych i zajęć dodatkowo płatnych. Sporządzanie wykazów 

płatnych zastępstw i ich akceptowanie do wypłaty — współpraca z komórką finansową Szkoły.  

8. Nadzorowanie, koordynowanie i analizowanie pracy wychowawczej w Szkole:  

a) analiza pracy wychowawców,  

b) profilaktyka niedostosowania społecznego i resocjalizacja,  

c) wycieczki szkolne i turystyka,  

d) nadzór nad działalnością samorządu szkolnego i innych organizacji młodzieżowych,  

e) koordynowanie przebiegu imprez szkolnych — apeli, akademii i innych,  

f) dokonywanie oceny pracy wychowawczej na zakończenie roku szkolnego.  

9. Udostępnianie materiałów do kroniki szkolnej.  

10. Ustalanie tematyki zebrań z rodzicami.  

11. Egzekwowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę Szkoły, m. in. 

nadzorowanie dyżurów międzylekcyjnych.  

12. Kontrola dokumentacji szkolnej:  

a) dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen,  

b) rozliczeń godzin ponadwymiarowych, zajęć dodatkowo płatnych oraz godzin nieprzepracowanych,  

c) dokumentacji dotyczącej wycieczek szkolnych,  

d) doraźnych zmian planu lekcji z powodu nieobecności nauczycieli.  

13. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami.  

14. Zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.  

15. Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora Szkoły. 

 

 

 

 

 § 78 

 

W Szkole Podstawowej  nr 1 działa oddział przedszkolny: 

1. Przedszkole jest 1 - oddziałowe. 

2.  Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 5 godzin dzienne. 
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3 . Podstawa programowa jest realizowana w godzinach  8.00  - 13.00 

4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na 

wniosek dyrektora przedszkola. 

5. Wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w 

niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6. Dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełno-

sprawnych. 

 

7.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.  

8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może 

być niższa. 

9.  Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 13. 00   

10. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania 

przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora. W przedszkolu jest realizowany 

Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem 

2009-2014 i , uchwalone przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

11. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  

12. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: 

zajęcia umuzykalniające, nauka języka angielskiego, rytmika. 

13. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. 

14.   Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.  

          W godzinach 8.00 – 13.00: 

a) schodzenie się dzieci, 

b) zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, 

c) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulują-

cym, 

d) zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidual-

nie, 

e) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, 

f) przygotowanie do śniadania. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 78 

 

 

1. Nauka w szkole jest obowiązkowa. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego - w tym roku kalendarzowego, 

w którym kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończy 18 lat. 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed 1 września 

kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i odbyło przygotowanie 

w oddziale przedszkolnym 

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasię-

gnięciu opinii psychologiczno pedagogicznej. 

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego przez 

dziecko może być odroczone. 

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

7. Do klasy pierwszej z urzędu zapisywane są dzieci z obwodu działania szkoły określonego uchwałą Rady 

Miasta. 

8. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z obwodu innych szkół na prośbę rodziców, w miarę posiadanych 

miejsc w oddziałach. 

9. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na 

dwa okresy zakończone klasyfikacją. 

10. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów odby-

wa się zgodnie z obowiązującym prawem. 
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§ 79 

 

Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka 

i dziecka.  

 

 

 

§ 80 

 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, 

poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub 

jakiekolwiek inne.  

§ 81 

Traktowanie członków. 

1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.  

2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia 

prywatnego.  

3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze 

względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.  

4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych 

lub  nauce religii.  

§ 82 

 

Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 ma prawo do:  

1. Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych. 

2. Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole. 

3. Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami. 

4. Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych. 

5. Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny. 

6. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO. 

7. Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej. 

8. Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi moż-

liwościami i umiejętnościami. 

9. Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy. 

10. Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach. 

11. Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego. 

12. Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez 

dyrektora Szkoły. 

13. Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową. 

14. Zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania 

pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień. 

15. Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych. 

16. Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domo-

wej.  

17. Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach 

informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora Szkoły wydanej na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie. 

18. Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu. 

 

 

§ 83 

 

1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach 

informatyki ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków: 

a) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są 

w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu, 

b)  rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przej-

mują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.  

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach 

informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one 

umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki po otrzymaniu decyzji 

dyrektora Szkoły. 
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4. Uczeń nie uczęszczający na lekcje religii z powodu swego wyznania; w czasie lekcji religii pozostaje pod 

opieką świetlicy bądź biblioteki szkolnej. 

 

§ 84 

 

Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- 

terapeutycznych. 

 

 

§ 85 

 

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.  

  

§ 86 

 

W szczególności, każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 ma obowiązek:  

1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie. 

2. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią. 

3. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych 

i wybranych przez siebie zajęciach. 

4. Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz 

ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy. 

5. Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności. 

6. Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd. 

7. Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia. 

8. Usprawiedliwiania nieobecności według określonych zasad (§ 91). 

9. Reprezentowania  stosownego wyglądu zewnętrznego poprzez: 

- czysty, skromny, nie wyzywający strój, 

- brak makijażu, brak pomalowanych paznokci, 

- niefarbowanie włosów, 

- brak jakichkolwiek tatuaży, 

- kolczyki dopuszczalne tylko w uszach, 

- zdejmowanie nakrycia głowy ( czapka, kaptur ) na terenie szkoły, 

- na lekcjach wychowania fizycznego nie można mieć żadnych przypinanych ozdób, 

- w czasie świąt, uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny ( biała bluzka lub koszula, ciemne 

spodnie lub spódnica), 

10. Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi 

z uczestnictwem na zajęciach szkolnych. 

11. Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej. 

12. Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości. 

13. Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów: 

nie palenia tytoniu, nie picia alkoholu, nie używania środków odurzających. 

14. Pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich 

niezależnych. 

15. Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury. 

16. Noszenia identyfikatora z informacją o klasie ucznia, jego imieniu i nazwisku. 

 

§ 87 

Uczniom nie wolno: 
1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 

2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 

3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 

4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć, chyba że rodzice zadecydowali inaczej 

(prośba pisemna). 

5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych. 

6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zaintereso-

wanych. 

7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje prze-

kazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 
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Tylko za zgodą rodziców dopuszcza się posiadanie przez uczniów na terenie szkoły telefonów komórko-

wych i korzystanie z nich wyłącznie w czasie przerw w uzasadnionych przypadkach  

 

Uzasadnione przypadki to: choroba ucznia, miejsce zamieszkania dziecka poza Wysokiem Mazowieckiem i inne 

wskazane przez rodzica. 

 

8. Zapraszać obcych osób do szkoły.  

 

 

§ 88 
 

System nagród i kar obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem regulują We-

wnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

 

§ 89 
 

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 

W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy. Uczeń i jego rodzice odpowiadają 

materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody.  

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty posiadane przez ucznia w przypadku 

ich zaginięcia lub uszkodzenia (typu: telefony komórkowe, złota i srebrna biżuteria, zegarki, droga 

firmowa odzież i obuwie). 

 

§ 90 

 

Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.  

  

§ 91 

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w Szkole Podstawo-

wej nr 1. 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną. 

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie 

oddalać się z terenu szkoły. 

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku 

jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela 

lub wicedyrektora szkoły.  

4. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do 

trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć eduka-

cyjnych. 

5. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane. 

6. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny 

i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności. 

7. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu 

podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1. 

8. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wy-

łącznie dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodzi-

ców). 

9. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na pod-

stawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców. 

10. Z powodu nieobecności nauczyciela klasa może być zwolniona ze swoich pierwszych lub ostatnich lek-

cji, które miały być prowadzone przez wyżej wymienioną osobę. Informację o tym przekazuje uczniom 

wychowawca klasy w dniach lub dniu poprzedzającym planowany dzień zwolnienia. 

11. W przypadku nieprzewidzianej nieobecności nauczyciela klas IV-VI w danym dniu, klasa może być 

zwolniona z zajęć prowadzonych przez danego nauczyciela, jeżeli są ostatnimi w danym dniu, po wcze-

śniejszym uzgodnieniu z rodzicami. 

12. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nau-

czyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

13. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 7 dnia 

kolejnego miesiąca). 

14. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia. 
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15. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby, to frekwencji tej 

osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału. 

16. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na za-

jęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku szkolnego. 

17. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco informacje związane z frekwencją 

uczniów pedagogowi lub dyrektorowi szkoły, a szczególnie w przypadku ucznia o niskiej frekwencji, 

która może prowadzić do nieklasyfikowania ucznia z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauki. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 92 

 

Zadania nauczycieli  

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej 

pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych;  

b) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy meryto-

rycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór 

optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom 

zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 

formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim 

uczniów,  

c) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie 

z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji 

zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,   

d) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujaw-

nianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według for-

my ustalonej w Wewnątrzszkolny Systemie Oceniania,  

e) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc 

w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, 

olimpiadach przedmiotowych, zawodach,  

f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości 

i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

g) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym,  

h) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów,  

i) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny 

udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnic-

two w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez Od-

dział Doskonalenia Nauczycieli, Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub inne instytucje w porozu-

mieniu z dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczy-

cieli, 

j) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez 

Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań 

lub innej formie organizacyjnej, 

k) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, na-

tychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie 

zajęć oraz innych zapisów Kodeksie Pracy, 

l) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie 

właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arku-

szy ocen i innych dokumentów,  

m) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia, 

n) przestrzeganie tajemnicy służbowej, 

o) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze, 

p) dokonanie wyboru podręczników, programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców. 
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§ 93 

 

Zadania wychowawców klas. 

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

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

życia w rodzinie i społeczeństwie,  

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,  

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

a) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich 

potrzeb i oczekiwań,  

b) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opie-

kę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, 

c) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

z rówieśnikami,  

d) wnikanie w fizyczną i psychiczną stronę życia wychowanka, w pracę ucznia nad samodoskonaleniem,  

e) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych 

spowodowanych trudnościami w nauce, 

f) organizowanie życia codziennego wychowanków, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania 

z nauczycielami i wychowawcą,  

g) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy,  

h) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac 

zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu,  

i) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu 

ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce,  

j) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się, 

k) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na 

niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy, 

l) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi 

zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia 

w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami 

przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podno-

szenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, bada-

nie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, 

którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności 

w uzupełnieniu materiału,  

m) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, 

kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej po-

mocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowa-

nie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość este-

tykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich, 

n) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudza-

nie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą ak-

tywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, 

konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach,  

o) nawiązywanie z wychowankami bliskich, bezpośrednich kontaktów, okazywanie im życzliwości 

i zaufania (czemu służą zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, biwaki rajdy, obozy wakacyjne, zimowiska),  

p) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów,  

q) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich oso-

bowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale 

także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, 

opiekuńczymi, artystycznymi, przymiotami ducha i charakteru,  

r) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobista i psychiczna, o stan higieniczny otoczenia 

oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,  

s) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organi-

zowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów, 

t) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, wy-

stępowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kole-

gów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy 

współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:  
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a) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen,  

b) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy,  

c) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego,  

d) wypisuje świadectwa szkolne,  

e) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, 

poleceniami dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.  

 

 

 

 

§ 94 

 

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów: 
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych 

organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp 

i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i p/poż. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora Szkoły. 

W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do: 

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi, 

b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyję-

tych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu 

uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, pa-

rapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie 

rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dy-

żuru. 

c) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach , obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych, 

d) dbania, by uczniowie nie śmiecili, brudzili , dewastowali ściany, ławki i inne urządzenia szkolne oraz 

by nie niszczyli roślin, 

e) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego 

lub sal lekcyjnych , 

f) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw, 

g) nie dopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych. 

h) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzają-

cych do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypad-

ku. 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym 

fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora. 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział 

w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów 

w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby 

powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

7. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone 

zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

8. Nauczyciel zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyj-

nych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

9. Obowiązki nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego: 

Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w szkole, 

która w naszej szkole funkcjonuje pod nazwa ,,Procedury postępowania na wypadek pożaru i innego 

zagrożenia” i ,,Instrukcja przeprowadzenia skutecznej ewakuacji z budynku Szkoły Podstawowej nr 1 

w Wysokiem Mazowieckiem”. 

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad uję-

tych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole. 

11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają 

bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, 

nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawie-

nia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu, 

b) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki, 

c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go 

w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udzielić mu 
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pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypa-

dek, powiadomić dyrektora Szkoły, 

d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone 

błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu, 

e) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich 

otwarcia przez wybiegających uczniów, 

f) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 

g) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia 

właściwego oświetlenia i temperatury, 

h) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.  

12. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 

b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 

c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 

d) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

 

§ 95 

 

Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na pisemny wniosek wszystkich 

rodziców danej klasy złożony przez Oddziałową Radę Rodziców (w sytuacjach uzasadnionych). 

 

§ 96 

 

Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga i psychologa szkolnego opisane zostały w § 18 i § 19 

 

§ 97 

 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może tworzyć inne stanowiska pracy i stanowiska 

kierownicze. Po utworzeniu stanowiska pracy Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do opracowania zakresu zadań 

i kompetencji osób zajmujących te stanowiska.  

 

§ 98 

 

W Szkole Podstawowej nr 1 funkcjonuje Regulamin Pracy ustalony przez dyrektora w porozumieniu 

z zakładową organizacja związkową.  

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
 

§ 99 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

  

§ 100 
 

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.  

  

§ 101 
 

Ceremoniał szkolny.  

1. Szkoła Podstawowa nr 1 ma własny sztandar, patrona i logo.  

2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:  

a) Inauguracja roku szkolnego,  

b) Ślubowanie uczniów klas pierwszych,  

c) Dzień Edukacji Narodowej,  

d) Święto Niepodległości  

e) Wigilia Świąt Bożego Narodzenia,  

f) Dzień Ziemi,  

g) Pożegnanie absolwentów,  

h) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  
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i) Dzień Dziecka,  

j) Zakończenie roku szkolnego, 

3. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych. W Szkole 

Podstawowej nr 1 jest to biała bluzka i niebieska kamizelka (dziewczęta); biała koszula i granatowa kami-

zelka (chłopcy).  

  

§ 102 

 

Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji statutu.  

1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w formie nowelizacji na wniosek:  

a) organów Szkoły,  

b) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.  

2. Tryb wprowadzania zmian do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.  

3. O zmianach w statucie dyrektor Szkoły powiadamia organa Szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny.  

4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.  

  

 

§ 103 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 6 października 2009 r. przyjęto do stosowania. 
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§ 104 

Postanowienia ogólne 

 
1. Ocenianiu podlegają: 

 

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

2. Zachowanie ucznia. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edu-

kacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.  

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

danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obo-

wiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

 

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

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

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

i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej. 

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych. 

2. Ustalenie przez radę pedagogiczną, w porozumieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim 

kryteriów oceniania zachowania.  

3. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole. 

4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

5. Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych. 

6. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru). 

7. Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfika-

cyjnej zachowania. 

8. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

6. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjęte są następujące zasady: 

 

1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa 

nie jest średnią ocen cząstkowych. 

2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, za-

kres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie. 

3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.  

4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom 

trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu 

o okresową ewaluację. 
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§ 105 

Jawność oceny 
 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom wybrany (opracowany) przez siebie program 

nauczania w danej klasie oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

2. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na początku każdego roku szkolnego przedstawiają ucz-

niom na jednej z lekcji, a wychowawcy klas rodzicom /prawnym opiekunom/ na pierwszym zebraniu, We-

wnątrzszkolne Zasady Oceniania oraz informują rodziców, że w czytelni biblioteki szkolnej oraz w czasie 

konsultacji indywidualnych z nauczycielem uczącym w klasie, mogą zapoznać się z wymaganiami eduka-

cyjnymi dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.  

3. Wychowawcy informują rodziców, iż pełny tekst WZO znajduje się w bibliotece szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów na lekcji do dyspozycji wy-

chowawcy, a rodziców /prawnych opiekunów/ na pierwszym zebraniu o zasadach oceniania zachowania 

uczniów opisanych w WZO. 

5. Uczeń jest informowany przez nauczyciela o każdej otrzymanej ocenie bieżącej. 

6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

 

1. Nauczyciele klas I-III informują rodziców o postępach ucznia i przedstawiają aktualny poziom jego 

osiągnięć: 

 

a) indywidualnych - na bieżąco poprzez rozmowy indywidualne w trakcie konsultacji i ustalonych 

harmonogramem zebrań rodziców oraz w trakcie doraźnych spotkań na życzenie nauczyciela lub 

rodziców (prawnych opiekunów),  

b) zbiorowych - na zebraniach rodziców,  

c) ocenę opisową - na zebraniu rodziców po klasyfikacji śródrocznej. 

 

2. Nauczyciele klas IV-VI informują rodziców ucznia o ocenach, jakie otrzymuje dziecko 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych, jego postępach w nauce, indywidualnych osiągnięciach, trud-

nościach w nauce i kłopotach wychowawczych: 

 

a) na bieżąco za pomocą wpisów do dzienniczka ucznia (zeszytu przedmiotowego),  

b) poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami w trakcie ustalonych przez nauczyciela konsultacji 

i przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem zebrań rodziców,  

c) poprzez wizyty w domu ucznia,  

d) o osiągnięciach zbiorowych - na zebraniach rodziców. 

 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do 

wglądu w szkole w obecności nauczyciela lub wypożycza je na 1 dzień do domu – w zależności od decyzji 

nauczyciela.  

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko 

uzasadnić. 

9. Nauczyciele udzielają rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w celu stymulowania jego rozwoju. 

10. Rodzicom (prawnym opiekunom) udziela się informacji dotyczących tylko ich dziecka i udostępnia do 

wglądu tylko jego sprawdziany. 

 

 

§ 106 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 
1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry, przy czym semestr I kończy się w ostatnim tygodniu 

stycznia lub tygodniu, który rozpoczyna się w styczniu, a kończy w lutym, chyba, że w tym czasie już trwa 

przerwa zimowa; wówczas semestr I kończy się w ostatnim dniu nauki szkolnej przed przerwą zimową. 

Semestr II kończy się w dniu zakończenia roku szkolnego.  

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru. 

3. Klasyfikacja śródroczna w klasach I-III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania; oceny te mają formę opisową. 

 

1. Klasyfikacja śródroczna ucznia klas I-III z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, okre-

ślonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego 
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opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu jed-

nej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, przy czym ocena klasyfikacyjna i ocena zachowa-

nia - to oceny opisowe. 

 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolny oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasy-

fikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przy czym ocena klasyfikacyj-

na i ocena zachowania - to oceny opisowe.  

 

1. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, okre-

ślonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego 

opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, przy czym ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania - to oceny opisowe.  

 

5. Klasyfikacja śródroczna w klasach IV-VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

według skali określonej w § 105 ust. 2 oraz oceny zachowania według skali określonej w § 105 ust. 6. 

  

1. Klasyfikacja śródroczna ucznia klas IV-VI z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z  zajęć edukacyj-

nych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zacho-

wania, przy czym ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania - to oceny opisowe. 

 

6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edu-

kacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w 

danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

 

1. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyj-

nych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edu-

kacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w da-

nym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, przy czym ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania - to oceny 

opisowe. 

 

Zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych. 

 

7. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczy-

cieli uczących w danej klasie, uczniów oraz ocenianego ucznia.  

 

1. W szkołach (oddziałach) integracyjnych ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów po-

siadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zaję-

cia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. 

2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszcze-

gólne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela w okresie klasyfikacji śródrocznej lub rocznej ocenę klasyfikacyjną 

ustala na zlecenie dyrektora wychowawca klasy lub inny nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych zapi-

sanych w dzienniku lekcyjnym, a w klasach I-III na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych.  

9. Najpóźniej na 2 tygodnie przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów zaznaczają ołówkiem w dzienniku lekcyjnym przewidywane 

oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) i niezwłocznie informują o nich ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) w następujący sposób: 

 

1. W przypadku przewidywanych wszystkich ocen pozytywnych /wyższych od niedostatecznej/ - nau-

czyciel przedmiotu wpisuje do zeszytu przedmiotowego ucznia przewidywaną ocenę. Rodzice po-

twierdzają podpisem, iż zapoznali się z proponowaną oceną. 



 37 

2. W przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych - wychowawca klasy wysyła pocztą za zwrot-

nym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o przewidywanych ocenach niedostatecznych, zacho-

wując kserokopię zawiadomienia. 

 

10. Najpóźniej na 1 tydzień przed rocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej wychowawca klasy jest zobo-

wiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie kla-

syfikacyjnej zachowania. Wychowawca klasy przekazuje przez ucznia jego rodzicom (prawnym opieku-

nom) kartkę z przewidywaną oceną z zachowania. Rodzice zwracają wychowawcy w terminie przez niego 

wyznaczonym podpisaną kartkę. Wychowawca przechowuje podpisane kartki. 

11. Na 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmio-

tów ustnie informują ucznia o ustalonej dla niego ocenie klasyfikacyjnej. 

Na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmio-

tów powinni wpisać długopisem w dziennikach lekcyjnych ustalone oceny klasyfikacyjne. 

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemoż-

liwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym szkoła powinna w miarę moż-

liwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:  

 

1. Organizowanie zajęć wyrównawczych. 

2. Zindywidualizowanie wymagań wobec uczniów. 

3. Indywidualną pracę nauczyciela z uczniem na zajęciach lekcyjnych. 

4. Organizowanie przez wychowawców pomocy koleżeńskiej. 

5. Pomoc pedagoga szkolnego i wychowawców świetlicy. 

6. Współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

13. Proponowane oceny klasyfikacyjne roczne uczeń klas IV – VI może poprawić poprzez: 

 

1. Napisanie sprawdzianu lub sprawdzianów z zakresu materiału wyznaczonego przez nauczyciela 

i w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; stopień trudności sprawdzianu winien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym na daną ocenę, a uczeń sprawdzian z wyznaczonego zakresu materiału 

może pisać tylko jeden raz, lub 

2. Ustną odpowiedź z zakresu materiału wyznaczonego przez nauczyciela i w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela; stopień trudności zadań winien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na daną 

ocenę, lub wykonanie zadań zleconych przez nauczyciela i w terminie wyznaczonym przez nauczy-

ciela; stopień trudności zadań winien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na daną ocenę. 

3. Nie można poprawić oceny na ocenę celującą. 

 

14. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych. 

 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko 

w przypadku gdy conajmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, 

o która się ubiega, lub od niej wyższa.  

2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pi-

semnych;  

d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.  

 

3. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na oce-

nę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

4. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników 

sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

 

15. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

16. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstko-

wych.  

17. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 
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§ 107 

Skala ocen i dokumentowanie oceniania 

 

1. W klasach I - III nauczyciel na bieżąco prowadzi zapisy w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen, do-

kumentując w ten sposób pracę dziecka i oceniając postępy i osiągnięcia dziecka. W klasach I - III ocena 

klasyfikacyjna jest oceną opisową.  

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV - VI ustala się w stopniach według 

następującej skali: (skróty dopuszczalne są w dzienniku lekcyjnym jedynie przy wystawianiu ocen seme-

stralnych). 

 

OCENA SŁOWNA OCENA CYFROWA SKRÓT 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

3. Ocenianie bieżące ustala się w stopniach, także z plusem i minusem. 

4. Ocenianie w klasach IV - VI jest dokumentowane poprzez:  

 

1. Zapisy w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen. 

2. Prace kontrolne uczniów przechowywane w szkole przez nauczyciela do końca roku szkolnego 

tj. 31 sierpnia danego roku, a następnie niszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych 

personalnych i wyników ucznia. 

 

5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6. Ocenę zachowania śródroczną i roczną w klasach IV - VI ustala się według następującej skali: 

 

OCENA SŁOWNA 

wzorowe 

bardzo dobre 

dobre 

poprawne 

nieodpowiednie 

naganne 

 

1. W klasach I - III ocena zachowania jest oceną opisową.  

2. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oce-

na zachowania jest oceną opisową. 

 

7. Uczniów klas I – III za bieżące osiągnięcia ocenia się /nagradza/ wg skali obowiązującej w klasach IV - VI 

oraz w następujący sposób: komentarz słowny, komentarz pisemny w zeszycie ucznia lub na karcie pracy 

ucznia, znaczki-obrazki, wystawki najładniejszych prac. 

8. Dokumentację przebiegu nauczania wypełnia się zgodnie z aktualnymi przepisami. W dziennikach lekcyj-

nych klas I – VI: 

 

1. Na stronach dotyczących oceniania oprócz znaków cyfrowych można umieszczać informacje dodatko-

we, takie jak: zakres materiału, data, forma oceniania, „nb” /nieobecność/, „np” /nieprzygotowanie/, 

„nć” /niećwiczący/, „bs” /bez stroju na wychowaniu fizycznym/, 

2. Na stronach dotyczących frekwencji uczniów można umieszczać zapisy takie, jak: „konkurs”, „zawo-

dy” (gdy uczeń bierze udział w konkursie lub zawodach sportowych organizowanych przez szkołę lub 

jest na konkurs albo zawody delegowany przez szkołę), „nauczanie indywidualne” (gdy uczeń realizuje 

obowiązek szkolny, zgodnie z odrębnymi przepisami, poprzez nauczanie indywidualne), „sanatorium” 

(gdy uczeń przebywa w sanatorium), „wycieczka” (gdy uczeń bierze udział w wycieczce organizowanej 

przez szkołę). 
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9. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów sumujących przeprowadzanych po opracowaniu większej partii 

materiału wpisywane są do dzienników lekcyjnych kolorem czerwonym, pozostałe oceny kolorem niebie-

skim lub czarnym. 

10. Opisowe oceny klasyfikacyjne roczne w klasach I - III zapisuje się w „Suplemencie do dziennika zajęć 

nauczania zintegrowanego” i arkuszach ocen. Opisowe oceny klasyfikacyjne śródroczne przekazuje się ro-

dzicom, a ich kopie dołącza do dziennika lekcyjnego.  

11. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z przedmiotów dodatkowych (język angielski, 

zajęcia muzyczno-ruchowe, informatyka itp.) w klasach I – III ustala się w stopniach według skali zawartej 

w § 105 ust. 2 i zapisuje się w dzienniku lekcyjnym, a oceny klasyfikacyjne roczne również w arkuszach 

ocen. 

 

 

§ 108 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 

1. Oceniając osiągnięcia ucznia, nauczyciel uwzględnia różnorodne formy pracy uczniów:  

 

1. Odpowiedzi i wypowiedzi ustne. 

2. Prace pisemne:  

 

a) wypracowania klasowe,  

b) sprawdziany diagnostyczne,  

c) sprawdziany sumujące po opracowaniu większej partii materiału,  

d) tzw. kartkówki obejmujące od jednego do trzech ostatnich tematów,  

e) dyktanda. 

 

3. Zadania domowe w różnej formie. 

4. Wykonywanie prac użytecznych dla realizacji programu nauczania. 

5. Udział w inscenizacjach organizowanych w ramach lekcji. 

6. Aktywny udział w lekcji. 

7. Umiejętności praktyczne. 

8. Prace nadobowiązkowe, dodatkowe, udział w konkursach (zawodach) szkolnych i międzyszkolnych 

w zależności od wkładu pracy i osiągnięć. 

 

2. Prace kontrolne obejmujące szerszy zakres materiału powinny być zapowiedziane co najmniej na tydzień 

przed ich przeprowadzeniem i poprzedzone powtórzeniem materiału oraz podaniem kryteriów oceny 

i wymagań edukacyjnych. 

3. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu /pracy kontrolnej/ termin należy ponownie 

ustalić z klasą, przy czym nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie. 

4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) obejmujące materiał z 1-3 tematów mogą być realizowane w dowolnym 

terminie bez uprzedzenia.  

5. Prace kontrolne uczniów winny być sprawdzone, ocenione i oddane uczniom do wglądu w terminie 

2 tygodni, z wyjątkiem wypracowań klasowych z języka polskiego, które należy oddać do wglądu 

w terminie 3-tygodniowym. Kartkówki winny być poprawione i oddane w terminie 1 tygodnia.  

6. Prace kontrolne, w których stosuje się punktację, należy oceniać według następujących kryteriów:  

 

1. sprawdziany jednostopniowe - punkty przelicza się według skali procentowej: 

 stopień niedostateczny - od 0% do 34% punktów możliwych do uzyskania,  

 stopień dopuszczający - od 35% do 50% punktów możliwych do uzyskania, 

 stopień dostateczny - od 51% do 75% punktów możliwych do uzyskania, 

 stopień dobry - od 76% do 90 % punktów możliwych do uzyskania, 

 stopień bardzo dobry - od 91% do 100% punktów możliwych do uzyskania, 

stopień celujący - po spełnieniu wymagań na ocenę bardzo dobrą i wykonaniu dodatkowego zadania 

spełniającego wymogi poziomu wykraczającego /W/, przy czym wymagania i treści wykraczające 

poza „Podstawę programową” nauczyciel dobiera indywidualnie dla zespołu klasowego.  

2. sprawdziany wielostopniowe: 

stopień niedostateczny - gdy rozwiązano mniej niż 80% zadań z poziomu wymagań koniecznych (K) 

stopień dopuszczający - gdy rozwiązano co najmniej 80% zadań z poziomu wymagań koniecznych 

/K/, 

stopień dostateczny - gdy rozwiązano co najmniej 90% zadań z poziomu wymagań koniecznych /K/ 

i wymagań podstawowych /P/, 

http://www.sp17.republika.pl/info/#4
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stopień dobry - gdy rozwiązano 100 % zadań z poziomu wymagań koniecznych /K/ i wymagań pod-

stawowych /P/ oraz co najmniej 40 % zadań z poziomu wymagań rozszerzających /R/ + wymagań 

dopełniających /D/, 

stopień bardzo dobry - gdy rozwiązano 100 % zadań z poziomu wymagań koniecznych /K/ 

i wymagań podstawowych /P/ oraz co najmniej 65 % zadań z poziomu wymagań rozszerzających /R/ 

i co najmniej 50 % zadań z poziomu wymagań dopełniających /D/, 

stopień celujący - gdy rozwiązano 100 % zadań z poziomu wymagań koniecznych /K/ i wymagań 

podstawowych /P/ oraz co najmniej 65 % zadań z poziomu wymagań rozszerzających /R/ i co naj-

mniej 50 % zadań z poziomu wymagań dopełniających /D/,a także dodatkowo zadanie (100 %) 

z poziomu wymagań wykraczających.  

 

3. Uczeń otrzymuje również ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej w następujących sytuacjach:  

 

a) gdy wyraźnie odmówił pisania pracy kontrolnej z zastrzeżeniem § 107, ust. 5, 

b) gdy z powodu niesamodzielnego pisania przez ucznia pracy kontrolnej pisanie tej pracy zostało 

przerwane przez nauczyciela. 

 

7. W ciągu tygodnia uczniowie nie powinni pisać więcej niż 3 prace kontrolne, a w ciągu dnia nie więcej niż 

jedną - nie dotyczy to „kartkówek”, o których mowa w ust. 4.  

 

§ 109 

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji uzupełnianie zaległości, poprawia-

nie ocen cząstkowych 
 

1. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do zajęć edukacyjnych 1 raz w semestrze przy 1 - 2 godzinach 

danych zajęć w tygodniu i 2 razy w semestrze przy 3 i więcej godzinach danych zajęć w tygodniu (np.1 raz 

na historii, plastyce itp. oraz 2 razy na języku polskim, matematyce itp.). Nieprzygotowanie obejmuje także 

zadania domowe. Prawo do ulg /nieprzygotowania/ zawiesza się na czas przeprowadzania klasyfikacji tj. 

w ostatnim miesiącu przed klasyfikacją śródroczną i roczną.  

2. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pracy na lekcji.  

3. Fakt nieprzygotowania się uczeń winien zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć.  

4. Prawo do nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych 

i ustnych z zastrzeżeniem ust. 5. Odmowa pisania sprawdzianu jest równoznaczna z oceną niedostateczną.  

5. Uczeń, który był z przyczyn usprawiedliwionych nieobecny na zajęciach edukacyjnych przez dłuższy okres 

(minimum 5 dni szkolnych), ma prawo do „okresu ochronnego” trwającego 1 tydzień, w czasie, którego 

uzupełnia zaległości spowodowane nieobecnością, oraz jednego „dnia ochronnego” w przypadku krótszej 

np. dwudniowej usprawiedliwionej nieobecności. W tym czasie może on nie przystąpić do sprawdzianu pi-

semnego lub wypowiedzi ustnej, jednak tylko wówczas, gdy obejmują one materiał zrealizowany podczas 

nieobecności ucznia. Sposób uzupełnienia zaległości i termin zaliczenia sprawdzianów, które odbyły się 

w czasie nieobecności ucznia i w "okresie ochronnym", uczeń ustala z nauczycielem przedmiotu.  

6. Uczeń, który był nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie, jest zobowiązany do pisania sprawdzianu 

uzupełniającego w terminie dodatkowym ustalonym przez nauczyciela. 

 

1. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie uzupełniającym z przyczyn zdrowotnych lub losowych, 

może pisać sprawdzian w drugim wyznaczonym przez nauczyciela terminie.  

2. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie uzupełniającym z przyczyn nieusprawiedliwionych lub 

jest nieobecny na sprawdzianie w drugim terminie, nauczyciel ma prawo odpytać ucznia z zakresu 

materiału, jaki obejmował sprawdzian, na następnej lekcji po sprawdzianie uzupełniającym, na której 

uczeń jest obecny, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Stopień trudności i punktacja sprawdzianu, o którym mowa w ust. 6, są takie same jak sprawdzianu 

pierwotnego.  

 

7. Uczeń ma prawo poprawić każdą niedostateczną ocenę z prac kontrolnych (całogodzinnych sprawdzianów 

przeprowadzanych po opracowaniu większej partii materiału) na ocenę wyższą w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela i przez niego wskazanej formie oraz zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na konkretną 

ocenę. Uczeń może poprawiać inną niż „niedostateczny” ocenę, jeżeli wyraża na to zgodę nauczyciel. 

8. Sprawdzian dodatkowy powinien odbyć się w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od dnia rozdania 

poprawionych i ocenionych prac.  

9. Uczeń może pisać sprawdzian poprawkowy tylko 1 raz a ocena z poprawy jest oceną ostateczną wpisaną 

obok oceny pierwotnej.  
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1. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie dodatkowym z przyczyn zdrowotnych lub losowych, może 

pisać sprawdzian w drugim wyznaczonym przez nauczyciela terminie.  

2. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie dodatkowym z przyczyn nieusprawiedliwionych lub jest 

nieobecny na sprawdzianie w drugim terminie, nauczyciel ma prawo odpytać ucznia z zakresu materia-

łu, jaki obejmował sprawdzian, na następnej lekcji po sprawdzianie poprawkowym lub pozostawić oce-

nę niepoprawioną. 

3. Stopień trudności i kryteria oceniania (punktacja) sprawdzianu poprawkowego, o którym mowa w ust.2, 

są takie same jak sprawdzianu pierwotnego.  

 

 

§ 110 

Wymagania edukacyjne 

 
1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują w oparciu o realizowany przez siebie 

program nauczania własne przedmiotowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. 

2. Przedmiotowe wymagania edukacyjne są do wglądu u poszczególnych nauczycieli, w dyrekcji szkoły 

i bibliotece szkolnej.  

3. Uczeń otrzymuje:  

 

1. Stopień niedostateczny - gdy nie spełnia wymagań na stopień dopuszczający, nie opanował niezbęd-

nego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przed-

miotu w danej klasie a braki w tym zakresie uniemożliwiają dalsze, bezpośrednie uzyskiwanie postę-

pów z tego przedmiotu, co oznacza, że:  

 

a) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu 

trudności, lub 

b) wyraźnie odmawia wykonania prac, poleceń, ćwiczeń. 

 

2. Stopień dopuszczający - gdy spełni wymagania konieczne /K/, tzn. zna łatwe wiadomości (np. pewne 

terminy, fakty, prawa, zasady działania), potrafi je uporządkować, streścić, uczynić podstawą proste-

go rozumowania oraz opanował proste umiejętności niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w ży-

ciu; opanował od 35 % do 50% wiadomości i umiejętności określonych w „Podstawie programowej”;  

3. Stopień dostateczny - gdy spełni wymagania konieczne /K/ opisane w pkt 2 a oraz wymagania pod-

stawowe /P/, tzn. posiadł umiejętność praktycznego posługiwania się wiadomościami oraz inne umie-

jętności i sprawności niewykraczające poza wymagania zawarte w „Podstawie programowej”, moż-

liwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach kształcenia, 

opanował od 51% do 75 % wiadomości i umiejętności określonych w "Podstawie programowej";  

4. Stopień dobry - gdy spełni wymagania konieczne /K/ i podstawowe /P/ przedstawione w pkt 2, 3 oraz 

wymagania rozszerzające /R/, tzn. zna wiadomości i umiejętności nieco trudniejsze, złożone i mniej 

typowe, przydatne, ale niezbędne w dalszej edukacji, potrafi rozwiązać niezbyt skomplikowane pro-

blemy, opanował od 76% do 90% wiadomości i umiejętności określonych w „Podstawie programo-

wej”;  

5. Stopień bardzo dobry - gdy spełni wymagania konieczne /K/, podstawowe /P/ i rozszerzające /R/ opi-

sane w pkt 2, 3, 4 oraz wymagania dopełniające /D/, tzn. zna pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określonych w "Podstawie programowej", potrafi wykorzystać je do rozwiązywania problemów i za-

stosować zdobytą wiedzę w sytuacjach nietypowych, umie samodzielnie korzystać z różnych źródeł 

wiedzy, opanował od 91% do 100% wiadomości i umiejętności określonych w „Podstawie progra-

mowej”;  

6. Stopień celujący - gdy spełni wymagania konieczne /K/, podstawowe /P/, rozszerzające /R/, dopełnia-

jące /D/, o których mowa w pkt 2, 3, 4, 5 oraz wymagania wykraczające poza „Podstawę programo-

wą”, wynikające z indywidualnych zainteresowań ucznia, co oznacza, że spełnił co najmniej dwa z 

poniższych wymagań:  

 

a) biegle posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, a także proponuje rozwiązania nietypowe,  

b) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych co najmniej na 

etapie międzyszkolnym, posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

4. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, niezbędne do uzyskania poszcze-

gólnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania do indywidualnych 
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potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 

lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 4 do indywidualnych potrzeb ucznia, 

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepu-

blicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty.  

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na pod-

stawie tego orzeczenia. 

7. Uczniowie, którym dostosowano wymagania edukacyjne, mogą być oceniani według odrębnych lub dosto-

sowanych kryteriów.  

 

1. Podstawą ustalenia odrębnych kryteriów dla ucznia jest opinia poradni psychologiczno- pedagogicz-

nej stwierdzająca dysfunkcję i określająca jej typ.  

2. Kryteria oceniania dla danego ucznia dostosowuje lub ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu 

razem z pedagogiem szkolnym.  

3. Opracowując indywidualne kryteria oceniania, nauczyciel opiera się przede wszystkim na zalece-

niach poradni oraz na własnych spostrzeżeniach dotyczących problemów występujących u danego 

ucznia. 

 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki bierze się w szczególności pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć.  

9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycz-

nego i informatyki. Decyzję administracyjną, na piśmie, o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor 

szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza oraz na czas określony w tej opinii.  

10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebieg 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

 

 

§ 111 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa doty-

czącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu za-

jęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. W skład komisji wchodzą:  

 

1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący ko-

misji. 

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

3. Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia eduka-

cyjne.  

 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje in-

nego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnio-

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

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny.  

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzają-

ce, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrekto-

ra szkoły.  

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

 

.  

§ 112 

Zachowanie 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 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. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi 

skrótami:  

 

1. Wzorowe  - wz  

2. Bardzo dobre  - bdb  

3. Dobre   - db  

4. Poprawne  - pop  

5. Nieodpowiednie - ndp  

6. Naganne  - ng 

 

3. Podstawą oceny zachowania w klasach IV - VI jest kryterium ocen z zachowania. Wychowawca wykorzy-

stuje również pozytywne i negatywne informacje zapisane w „Zeszycie spostrzeżeń”. Podstawą opisowej 

oceny zachowania w klasach I - III są pozytywne i negatywne spostrzeżenia zapisane w dzienniku lekcyj-

nym.  

4. Oceniając zachowanie w klasach IV - VI uwzględnia się:  

 

1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: 

 

a) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia edukacyjne,  

b) przygotowanie do zajęć - przynoszenie podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, odrabianie 

zadań domowych,  

c) wysiłek wkładany w realizację przydzielonych na zajęciach zadań, uczenie się, własną aktywność,  

d) umiejętność współpracy z kolegami, pracy w grupie,  

e) stosunek do nauki - motywacja, uzyskiwanie wyników adekwatnych do możliwości, poprawianie 

ocen,  

f) umiejętność rzeczowej, uczciwej samooceny, dostrzegania błędów w swoim postępowaniu, postę-

py w pracy nad sobą,  

g) angażowanie się w działalność pozalekcyjną i społeczną /koła zainteresowań, przedmiotowe/,  

h) udział w konkursach, zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, praca 

w samorządzie szkolnym itp., 

i) wywiązywanie się z podjętych obowiązków np. dyżurów klasowych, z funkcji przewodniczącego 

samorządu klasowego i innych,  

j) udzielanie pomocy koleżeńskiej na miarę swoich możliwości,  

k) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających z regulaminów klasopracowni,  

l) informowanie rodziców /prawnych opiekunów/ o swoich postępach w nauce poprzez systematycz-

ne okazywanie im dzienniczka ucznia w celu podpisania ocen. 

 

2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:  
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a) respektowanie zarządzeń dyrekcji, rady pedagogicznej i obowiązków wynikających ze statutu, 

w tym również dotyczący stroju uczniowskiego, 

b) stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

c) kulturę osobistą i kulturę słowa,  

d) zachowanie się na lekcjach i przerwach,  

e) poszanowanie mienia społecznego, symboli narodowych i religijnych, 

f) poszanowanie wolności sumienia i przekonań wyznawanych przez innych,  

g) dbałość o zdrowie swoje i innych, higienę osobistą, nieuleganie nałogom. 

 

 

5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania określa ust. 22.  

6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:  

 

1. Oceny z zajęć edukacyjnych. 

2. Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyjątkiem pkt 15. 

 

7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i nie można jej zmienić decyzją „wyższej 

instancji” (o ile została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny)  

8. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) 

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

Odwołanie od oceny zachowania. 

 

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych.  

10. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisje, która ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

11. W skład komisji wchodzą: 

 

1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze– jako prze-

wodniczący komisji. 

2. Wychowawca klasy. 

3. Wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie. 

4. Pedagog. 

5. Psycholog. 

6. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

7. Przedstawiciel rady rodziców. 

 

12. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.  

13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głoso-

wania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia.  

14. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończe-

niu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfika-

cyjną zachowania. 

15. Uczniowi, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowa-

nia, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie koń-

czy szkoły. 

 

Tryb ustalania oceny zachowania 

 

16. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania (ust. 22). Ocenę tę 

przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śród-

rocznej i rocznej. 

17. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych 

uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania. 

18. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział. 

19. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną. 

http://www.sp17.republika.pl/info/#6
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20. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny nagannej na piśmie. 

21. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia 

szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji 

pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania 

22. Zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. Za-

daniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach zapisu najlepiej charakteryzującego 

ucznia. Każdemu zapisowi odpowiada liczba punktów (od 0 do 3). 

Suma punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach zamieniana jest na ocenę według zasad zapisanych 

w tabeli. Wychowawca ustalając ocenę uwzględnia samoocenę ucznia, ocenę zespołu klasowego oraz w szcze-

gólności opinię innych nauczycieli. Ci ostatni winni swoje spostrzeżenia zarówno pozytywne jak  i negatywne 

wpisywać na bieżąco do zeszytu uwag. 

Kryteria ocen z zachowania powinny być dostępne dla uczniów przez cały rok np. poprzez wywieszenie ich  na 

gazetce klasowej. 

Wychowawca,  na 1 tydzień przed posiedzeniem zespołu wychowawczego,  wykłada w dzienniku klasowym 

informację o liczbie punktów uzyskanych przez uczniów w poszczególnych kategoriach oraz o proponowanej 

ocenie. 

Pozostali nauczyciele w ciągu tygodnia wnoszą ewentualne uwagi dotyczące proponowanych ocen. 

 

1. Uczeń, który choć w jednym przypadku uzyskał 0 punktów, nie może uzyskać oceny wyższej niż po-

prawna. 

2. Uczeń, który popadł w konflikt z prawem powinien uzyskać ocenę naganną. 

3. Uczeń, który w kategorii V i VI otrzymał 0 punktów uzyskuje ocenę nieodpowiednią. 

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

5. W pozostałych przypadkach sumuje się punkty otrzymane w poszczególnych kategoriach i zamienia na 

ocenę zgodnie z poniższą tabelą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odrębnie ocenia się zachowanie ucznia w I i II półroczu. Ocenę roczną ustala się uwzględniając średnią punktów 

z obu semestrów. 

 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 
3 pkt. 

 Uczeń: 

 jest zawsze przygotowany do zajęć, posiada niezbędne przybory, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, ma 

odrobioną pracę domową, 

 uważa na lekcjach, nie rozmawia, nie przeszkadza innym, 

 nie ma żadnych nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności, 

 ma zawsze zmienione obuwie i identyfikator, 

 nie przynosi telefonu komórkowego bez pozwolenia, 

 nie zabiera głosu bez podniesienia ręki i zgody nauczyciela. 

2 pkt. 

  Uczeń: 

 w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy osiąga maksymalne wyniki, 

 uważa na lekcjach, nie rozmawia, nie przeszkadza innym, 

 nie ma żadnych nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności, 

 ma zawsze zmienione obuwie i identyfikator, 

 nie przynosi telefonu komórkowego bez pozwolenia, 

 nie zabiera głosu bez podniesienia ręki i zgody nauczyciela. 

 zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji, 

 sporadycznie nie ma identyfikatora, 

 uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą 

rezultaty. 

 

Liczba punktów zachowanie 

20-21 wzorowe 

18-19 bardzo dobre 

13-17 dobre 

8-12 poprawne 

5-7 nieodpowiednie 

0-4 naganne 
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1 pkt. 

 Uczeń: 

 często jest nieprzygotowany do lekcji, 

 jego zachowanie na lekcji budzi zastrzeżenia: rozmawia, kreci się, nie uważa (nauczyciel musi mu 

zwracać uwagę), 

 często nie ma identyfikatora, 

 nie przynosi usprawiedliwień, 

 nie wykorzystuje swojego potencjału, 

 sporadycznie celowo spóźnia się na lekcję, 

 stosowane środki zaradcze skutkują krótkotrwale. 

0 pkt. 

 Uczeń: 

 nagminnie jest nieprzygotowany do zajęć, 

 nie przynosi podręcznika, zeszytu, niezbędnych przyborów, nie odrabia prac domowych, 

 wagaruje, 

 celowo spóźnia się na lekcję, 

 dezorganizuje lekcje swoim złym zachowaniem, 

 nie zmienia obuwia, nie nosi identyfikatora, 

 używa telefonu komórkowego podczas lekcji i przerw, 

 często zabiera głos bez pozwolenia. 

 

II. Rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień 
3 pkt. 

 Uczeń: 

 w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy osiąga maksymalne wyniki, 

 dobrowolnie bierze udział (jeśli ma predyspozycje) w konkursach, zawodach szkolnych i pozasz-

kolnych. 

 z własnej inicjatywy rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozasz-

kolnych lub poprzez samokształcenie, 

 prosi nauczyciela o wskazówki do pracy, 

 jego wysiłek przynosi mu osiągnięcia w konkursach i zawodach, 

 wykazuje dużą aktywność na zajęciach lekcyjnych. 

2 pkt. 

  Uczeń: 

 osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

 zmotywowany przez nauczycieli podejmuje dodatkowe działania prowadzące do rozwoju zaintere-

sowań i uzdolnień, przezwyciężania trudności, 

 uczestniczy w zajęciach dodatkowych. 

 

1 pkt. 

 Uczeń: 

 jest biernym uczestnikiem procesu dydaktycznego, 

 motywowany przez nauczyciela nie podejmuje dodatkowych działań, 

 satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce, 

0 pkt. 

 Uczeń: 

 nie podejmuje żadnych działań w kierunku rozwoju zainteresowań i uzdolnień, przezwyciężania 

trudności, 

 nie wykorzystuje szans dawanych przez szkołę (np. nie uczestniczy w kółkach zainteresowań, zaję-

ciach wyrównawczych) 

 nie jest zainteresowany swoim rozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętych wyników w nauce.  

 

 

III. Dbałość o tradycje i honor szkoły. 
3 pkt. 

 Uczeń: 

 przestrzega przepisów dotyczących stroju szkolnego, 

 odnosi się z szacunkiem do symboli szkolnych (sztandar szkoły, patron), narodowych i religij-

nych, 
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 godnie reprezentuje szkołę podczas wycieczek, zawodów sportowych- jego  zachowanie przynosi 

chlubę szkole, 

 dobrowolnie włącza się w organizowanie i uczestniczy w imprezach szkolnych i środowiskowych,  

a jego zachowanie podczas nich nie budzi zastrzeżeń. 

2 pkt. 

  Uczeń: 

 czasami uchybia przepisom dotyczącym stroju uczniowskiego, 

 odnosi się z szacunkiem do symboli szkolnych (sztandar szkoły, patron), narodowych i religij-

nych, 

 godnie reprezentuje szkołę podczas wycieczek, zawodów sportowych- zachowanie przynosi chlu-

bę szkole, 

 uczestniczy w imprezach szkolnych i środowiskowych a jego zachowanie podczas nich nie budzi 

zastrzeżeń, 

1 pkt. 

 Uczeń: 

 często nie przestrzega przepisów dotyczących stroju uczniowskiego, 

 odnosi się z szacunkiem do symboli szkolnych (sztandar szkoły, patron), narodowych i religijnych, 

 incydentalnie jego niewłaściwe zachowanie poza szkołą przynosi wstyd społeczności szkolnej, 

 stosowane środki zaradcze przynoszą poprawę zachowania. 

0 pkt. 

 Uczeń: 

 nagminnie nie przestrzega przepisów dotyczących stroju uczniowskiego, 

 lekceważy symbole szkolne, narodowe, religijne, np. poprzez niestosowne zachowanie podczas 

uroczystości szkolnych, 

 swoim zachowaniem poza szkołą narusza jej dobre imię, 

 swoim zachowaniem dezorganizuje przebieg uroczystości szkolnych 

 

 

V. Okazuje szacunek innym osobom. 
3 pkt. 

 Uczeń: 

 zawsze okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły poprzez, np. mówienie „dzień dobry”, 

przepuszczanie w drzwiach, na schodach, korytarzu, 

 zwraca się do nich odpowiednim tonem, 

 okazuje szacunek kolegom nie naruszając dobrego imienia ich i ich bliskich, 

 jest życzliwy, koleżeński, otwarty, używa zwrotów grzecznościowych, 

 jest tolerancyjny, asertywny, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić swojego zdania, nie 

daje się sprowokować, 

 uczniowi nigdy nie była zwracana uwaga. 

2 pkt. 

  Uczeń: 

 zawsze okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły poprzez, np. mówienie „dzień dobry”, 

przepuszczanie w drzwiach, na schodach, korytarzu, 

 zwraca się do nich odpowiednim tonem, 

 sporadycznie nie okazuje szacunku kolegom 

  nie narusza dobrego imienia ich bliskich, 

 jest życzliwy, koleżeński, otwarty, używa zwrotów grzecznościowych, 

 jest tolerancyjny, asertywny, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić swojego zdania, nie 

daje się sprowokować. 

 Po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu. 

1 pkt. 

 Uczeń: 

 sporadycznie nie okazuje szacunku wszystkim pracownikom szkoły, nie narusza to jednak ich god-

ności, 

 często wyśmiewa, przezywa kolegów, jest nieżyczliwy, niekoleżeński. 

 Zwracanie uwagi przynosi krótkotrwały efekt. 

0 pkt. 

 Uczeń: 

 ubliża kolegom i ich bliskim, 

 nie kłania się dorosłym, 
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 demonstracyjne reaguje na uwagi nauczyciela lub innej osoby dorosłej(odwraca się, zaprzecza, wy-

śmiewa, mówi podniesionym, ironicznym głosem) 

 pisemnie lub ustnie znieważa inne osoby( np. wpisy na stronach internetowych itp.), 

 zachowanie w stosunku do kolegów ma znamiona znęcania się. 

 

 

IV. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 
3 pkt. 

 Uczeń: 

 troszczy się o mienie szkoły(szafki, meble, pomoce, zieleń itp.) 

 troszczy się o wygląd klasy, własność kolegów, 

 reaguje właściwie spotykając się z przejawami niszczenia mienia, 

 dotrzymuje ustalonych terminów np. terminowy zwrot książek do biblioteki, przekazywanie 

usprawiedliwień wychowawcy, 

 rzetelnie wywiązuje się i do końca doprowadza powierzone zadania np. właściwie pełni obowiązki 

dyżurnego, 

 podejmuje dobrowolnie obowiązki na rzecz społeczności szkolnej i wywiązuje się z nich, 

 aktywnie włącza się w działania SU i życie klasy, 

 prawidłowo współżyje w zespole. 

2 pkt. 

  Uczeń: 

 troszczy się o mienie szkoły(szafki, meble, pomoce, zieleń itp.) 

 troszczy się o wygląd klasy, własność kolegów, 

 reaguje właściwie spotykając się z przejawami niszczenia mienia, 

 sporadycznie nie dotrzymuje ustalonych terminów  

 rzetelnie wywiązuje się i do końca doprowadza powierzone zadania np. właściwie pełni obowiązki 

dyżurnego, 

 rzadko podejmuje dobrowolnie obowiązki na rzecz społeczności szkolnej i wywiązuje się z nich, 

 rzadko aktywnie włącza się w działania SU i życie klasy, 

 prawidłowo współżyje w zespole. 

1 pkt. 

 Uczeń: 

 nieumyślnie swoim niewłaściwym zachowaniem doprowadza do niszczenia mienia szkolnego lub 

własności kolegów, 

 nie reaguje na przejawy iszczenia mienia szkolnego lub własności kolegów, 

 rzadko dotrzymuje ustalonych terminów, 

 często nie doprowadza do końca powierzonych mu działań, 

 nie podejmuje dobrowolnie dodatkowych prac na rzecz społeczności szkolnej, 

 zaniedbuje obowiązki dyżurnego, 

 słabo  angażuje się w życie klasy i szkoły. 

0 pkt. 

 Uczeń: 

 celowo dewastuje mienie szkolny 

 nie dotrzymuje ustalonych terminów, 

 nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków i zadań, 

 nigdy nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań, 

 odmawia wykonania prac na rzecz społeczności szkolnej, 

 nie potrafi współżyć w zespole, pełni w nim rolę destrukcyjną. 

 

VI. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. 
3 pkt. 

 Uczeń: 

 zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią np. nie biega po kory-

tarzu, nie zbiega po schodach nie popycha innych, nie wychyla się przez okno itp. 

 prawidłowo reaguje na występujące zagrożenie zgłaszając problem nauczycielowi lub innej osobie 

dorosłej, 

 nigdy nie opuszcza terenu szkoły, 

 nigdy nie ulega nałogom, 

 nigdy nie wykazuje przejawów agresji, zawsze się im przeciwstawia, 

 dba o higienę osobistą. 
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2 pkt. 

  Uczeń: 

 Sporadycznie nie  przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią np. nie bie-

ga po korytarzu, nie zbiega po schodach nie popycha innych, nie wychyla się przez okno itp. 

 nie zawsze prawidłowo reaguje na występujące zagrożenie  

 nigdy nie opuszcza terenu szkoły, 

 nigdy nie ulega nałogom, 

 nigdy nie wykazuje przejawów agresji, zawsze się im przeciwstawia, 

 dba o higienę osobistą. 

 Uczeń właściwie reaguje na zwróconą uwagę, dokonuje korekty swego zachowania. 

 

1 pkt. 

 Uczeń: 

 często swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych, 

 nigdy nie ulega nałogom, 

  

 nie reaguje będąc świadkiem sytuacji niebezpiecznej,  

 nie reaguje będąc świadkiem przemocy i agresji. 

 Stosowane środki zaradcze przynoszą krótkotrwałe efekty. 
0 pkt. 

 Uczeń: 

 prowokuje i zachęca innych do zachowań niebezpiecznych, 

 przynosi do szkoły przedmioty, narzędzia, substancje niebezpieczne, 

 opuszcza teren szkoły podczas zajęć szkolnych, 

 sprowadza na teren szkoły osoby z zewnątrz np. na dyskotekę, 

 jest agresywny w stosunku do rówieśników i osób dorosłych 

 stosuje przemoc wobec kolegów, 

 ulega nałogom, 

 nie dba o higienę osobistą, 

 

VII. Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, dbałość o piękno mowy ojczy-

stej. 
3 pkt. 

 Uczeń: 

 jest taktowny i kulturalny, 

 prezentuje wysoka kulturę słowa i dyskusji, 

 jest życzliwie nastawiony do otoczenia, 

  nie używa wulgaryzmów, 

 reaguje na przejawy złego zachowania u innych, 

 właściwie zachowuje się poza szkołą, 

 dba o estetykę swojego wyglądu. 

2 pkt. 

  Uczeń: 

 sporadycznie uczeń nie zachowuje się taktownie,  

 sporadycznie nie zapanował nad swoimi emocjami lub używał mało kulturalnego słownictwa w 

rozmowie lub dyskusji, 

 jego wygląd jest estetyczny. 

 Po zwróceniu uwagi szybko dokonuje korekty swego zachowania. 

1 pkt. 

 Uczeń: 

 często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów, 

 jego wygląd jest nieestetyczny. 

 Upominanie skutkuje na krótko. 

0 pkt. 

 Uczeń: 

 nagminnie używa wulgarnych słów i gestów, 

 nie panuje nad emocjami, 

 nie stara się zachować kulturalnych form dyskusji. 
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 kłamie, oszukuje, dopuszcza się kradzieży, 

 demoralizuje innych uczniów, 

 nie okazuje skruchy, 

 nie reaguje na upomnienia. 

 Są na niego skargi spoza szkoły. 

 
 Zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. 

Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach zapisu najlepiej charakteryzującego ucznia. 

Każdemu zapisowi odpowiada liczba punktów (od 0 do 3). 

Suma punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach zamieniana jest na ocenę według zasad zapisanych 

w tabeli. Wychowawca ustalając ocenę uwzględnia samoocenę ucznia, ocenę zespołu klasowego oraz w szcze-

gólności opinię innych nauczycieli. Ci ostatni winni swoje spostrzeżenia zarówno pozytywne jak  i negatywne 

wpisywać na bieżąco do zeszytu uwag. 

Kryteria ocen z zachowania powinny być dostępne dla uczniów przez cały rok np. poprzez wywieszenie ich  na 

gazetce klasowej. 

Wychowawca na 1 tydzień przed zespołem wychowawczym wykłada w dzienniku klasowym informację o licz-

bie punktów uzyskanych przez uczniów w poszczególnych kategoriach oraz o proponowanej ocenie. 

Pozostali nauczyciele w ciągu tygodnia wnoszą ewentualne uwagi dotyczące proponowanych ocen. 

 

6. Uczeń, który choć w jednym przypadku uzyskał 0 punktów, nie może uzyskać oceny wyższej niż po-

prawna. 

7. Uczeń, który popadł w konflikt z prawem powinien uzyskać ocenę naganną. 

8. Uczeń, który w kategorii V i VI otrzymał 0 punktów uzyskuje ocenę nieodpowiednią. 

9. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć oceny wyższej niż dobra. 

10. W pozostałych przypadkach sumuje się punkty otrzymane w poszczególnych kategoriach i zamienia na 

ocenę zgodnie z poniższą tabelą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 113 

Egzaminy klasyfikacyjne 

 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edu-

kacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

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

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego 

rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny 

tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.  

5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, 

informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 

formę ćwiczeń praktycznych.  

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opie-

kunami). Egzaminy klasyfikacyjne za I semestr danego roku szkolnego winny być przeprowadzone najpóź-

niej do 1 marca tego roku, egzaminy roczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, 

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

8. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2 i 3, przeprowadza wyznaczony przez dyrektora nauczy-

ciel danych zajęć edukacyjnych w obecności drugiego nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edu-

kacyjnych.  

Liczba punktów zachowanie 

20-21 wzorowe 

18-19 bardzo dobre 

13-17 dobre 

8-12 poprawne 

5-7 nieodpowiednie 

0-4 naganne 
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9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwiska i imiona 

nauczycieli egzaminujących, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez egzaminatorów. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpo-

wiedziach ucznia.  

10. Uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń speł-

niający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdaje egzamin klasyfikacyjny przed komisją 

powołaną przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:  

 

1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący ko-

misji. 

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący. 

3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. Ponadto 

stosuje się odpowiednio ust. 5, 6, 7 i 9.  

 

11. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych) jako przedmiotu 

obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczy-

ciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, 

gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora innej szkoły. Ponadto stosuje się odpowiednio ust. 5, 6, 7 i 9, przy czym egzamin roczny prze-

prowadza się w czerwcu przed klasyfikacją roczną. 

 

 

§ 114 

Promowanie uczniów i egzaminy poprawkowe 

 
1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Ucznia klasy I - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjąt-

kowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno - 

pedagogiczną albo inną publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych 

opiekunów) - porozumienie na piśmie.  

3. Uczeń klasy IV - V otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne 

wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 110 ust. 14, 15 oraz § 112 ust 13.  

 

1. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 

programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia. 

 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, 

przy czym decyzja o braku promocji musi być poprzedzona udokumentowanymi działaniami nauczyciela, 

o których mowa w § 104 ust. 12, a które zmierzałyby do zapobieżenia takiej decyzji.  

5. Uczeń klasy IV i V, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada peda-

gogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

1. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w następujących sytuacjach: 

  

a) jeśli oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są wynikiem częstych uspra-

wiedliwionych nieobecności spowodowanych przewlekłą chorobą,  

b) gdy uczeń ma bardzo trudne warunki rodzinne (rodzina patologiczna, bardzo trudne warunki 

mieszkaniowe, częste przeprowadzki i zmiany szkoły),  

c) gdy na wyniki w nauce wpłynęły wydarzenia losowe (choroba, śmierć bliskich osób, bezrobocie 

rodziców itp.). 

 

6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 

sztuki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  

 

1. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji.  

2. Pytania egzaminacyjne układa się zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi z danego przedmiotu na 

ocenę dopuszczającą. 

 

7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.  
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8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:  

 

1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący ko-

misji. 

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący. 

3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

 

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną proś-

bę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje ja-

ko osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powoła-

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

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załą-

cza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 

końca września.  

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem 

ust. 13.  

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego, tj. w kl. IV - VI, promować ucznia, który nie zdał egzaminu popraw-

kowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgod-

nie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

14. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli  

1. W wyniku klasyfikacji końcowej, na której składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne (seme-

stralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo wyższych (semestrach programowo niższych) uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 110 ust. 14, 15. 

2. Przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 113. 

15. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na 

zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

 

§ 115 

Sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych 

w standardach wymagań egzaminacyjnych 
 

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.  

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem ust. 14.  

3. Komisja okręgowa w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną opracowuje i ogłasza informator 

zawierający opis zakresu sprawdzianu oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu, 

a także przykłady zadań, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym 

przeprowadzany jest sprawdzian.  

4. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egza-

minacyjnej.  

5. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, 

którym jest dyrektor szkoły.  

 

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem 

sprawdzianu, może powołać zastępcę szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrud-

nionych w szkole. 

 

6. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, 

przy czym w skład każdego zespołu nadzorującego wchodzą: przewodniczący oraz co najmniej 

2 nauczycieli, z których co najmniej 1 powinien być zatrudniony w innej szkole.  
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7. Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego określa § 31 ust. 3 Rozporządzenia Mini-

stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warun-

ków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzami-

nów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 225).  

8. Sprawdzian trwa 60 minut z zastrzeżeniem ust. 9.  

9. Dla uczniów, o których mowa w ust. 10, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak 

niż o 30 minut.  

10. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym pu-

blicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepu-

blicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, 

z zastrzeżeniem pkt 1. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.  

 

1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidu-

alnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych 

potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do 

sprawdzianu.  

3. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadają-

cy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpie-

nia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora 

szkoły. W arkuszu ocen zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się „zwolniony”.  

 

11. Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.  

12. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych /odpowiednio udokumentowanych/ nie przystąpił do 

sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie 

ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

13. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią 

klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 14.  

14. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do spraw-

dzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wnio-

sek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. W arkuszu ocen za-

miast wyniku sprawdzianu wpisuje się „zwolniony”.  

15. Na każdym zestawie do przeprowadzenia sprawdzianu, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest 

zamieszczony kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów.  

16. W każdej sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, przebywa co najmniej trzech członków zespołu 

nadzorującego, o którym mowa w ust. 6.  

17. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, oprócz zdających i zespołu nadzorującego, mogą przeby-

wać obserwatorzy sprawdzianu, tj. delegowani pracownicy komisji okręgowej, delegowani przedstawiciele 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek do-

skonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej oraz eksperci sprawdzający prawi-

dłowość przebiegu sprawdzianu, powołani spośród nauczycieli przez dyrektora komisji okręgowej.  

 

1. Osoby, o których mowa w ust. 17, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu. 

 

18. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w ust. 17, 

nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.  

19. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym 

kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.  

20. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przy-

padkach, przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapew-

nieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem 

osób udzielających pomocy medycznej.  

21. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych środków łączności.  

22. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację 

o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w ust. 29. Przepisy ust. 12 i 13 

stosuje się odpowiednio.  
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23. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.  

24. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9b 

ustawy o systemie oświaty, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komi-

sja okręgowa na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów.  

 

1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana do wglą-

du uczniowi lub jego rodzicom, w czasie i na zasadach określonych przez okręgową komisję egzami-

nacyjną. 

 

25. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.  

26. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świa-

dectwie ukończenia szkoły.  

27. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komi-

sja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wy-

chowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 13 - do dnia 31 sierpnia danego roku.  

28. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 27, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (praw-

nym opiekunom).  

29. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół 

podpisują członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego.  

30. Protokół, o którym mowa w ust. 29, przekazuje się niezwłocznie właściwej komisji okręgowej.  

31. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, 

jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor 

komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzy-

gnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.  

32. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu na skutek zastrze-

żeń, o których mowa w ust. 31, lub z urzędu dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany sprawdzian 

i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich 

uczniów w szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.  

33. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egza-

minacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, zarządza po-

nowne przeprowadzenie sprawdzianu. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor Komisji Centralnej.  

34. Zestawy zadań i karty odpowiedzi dla sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane 

w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. W przypadku nieuprawnionego ujawnie-

nia zestawów zadań, kart odpowiedzi decyzję, co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor 

komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.  

35. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadza się począwszy od 2002r. 

 

§ 116 

Wyróżnienia, kary i nagrody 

 
1. Uczeń klas IV - V może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem po spełnieniu następujących warunków:  

 

1. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania - co 

najmniej 4,75. 

2. Ocena zachowania, co najmniej bardzo dobra.  

 

2. Średnią ocen liczy się, biorąc pod uwagę wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Uczniowi, który 

uczęszczał na dodatkowe zajęcia lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzy-

skane z tych zajęć. 

3. Uczeń klasy I - III, który sumiennie wykonuje swoje obowiązki, poczynił duże postępy w nauce i zachowuje 

się wzorowo, może na wniosek wychowawcy klasy otrzymać nagrodę książkową lub „Dyplom wzorowego 

ucznia”.  

4. Rodzice uczniów klas VI, szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu /średnia ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,0 oraz wzorowa ocena zachowania/ otrzymują list gra-

tulacyjny.  

5. Uczeń klasy VI, kończący szkołę, otrzymuje statuetkę najlepszego absolwenta szkoły, gdy 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen 5,0 i wzorowe zachowanie, a ze sprawdzianu 

zewnętrznego przynajmniej 38 punktów. 

6. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzy-

skał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły (tzn. 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w najwyższej programowo klasie i obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej) średnią ocen co naj-
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mniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Wynik sprawdzianu przeprowadzanego 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem. 

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także 

roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

8. Nagrody i kary. 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

 

a) prace społeczną, 

b) wzorowe zachowanie, 

c) średnią ocen powyżej 4, 75, 

d) udział w konkursach, olimpiadach, lub zawodach sportowych, 

e) 100% frekwencję, 

f) zdobycie tytułu laureata „Kodeksu Dobrych Manier”. 

 

2. Ustala się następujące nagrody dla uczniów: 

 

a) pochwała wychowawcy klasy, 

b) pochwała dyrektora szkoły, 

c) list gratulacyjny dla rodziców lub opiekunów ucznia, 

d) nagroda rzeczowa, 

e) wyeksponowanie zdjęcia ucznia w gablocie „Najlepsi uczniowie naszej szkoły”, 

f) statuetki „Najlepszy absolwent Szkoły Podstawowej nr 1”. 

 

3. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek: 

 

a) wychowawcy klasy, 

b) nauczyciela przedmiotu, 

c) dyrektora szkoły, 

d) rady pedagogicznej, 

e) samorządu uczniowskiego. 

 

4. Uczeń może otrzymać karę za: 

 

a) nieprzestrzeganie zapisów statutu i postanowień WSO, 

b) rażące naruszenie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji. 

 

5. Kara może być udzielona w formie: 

 

a) naprawy celowo spowodowanych zniszczeń, 

b) upomnienia lub nagany wychowawcy klasy, 

c) upomnienia lub nagany dyrektora szkoły w obecności wychowawcy, 

d) upomnienia lub nagany dyrektora szkoły udzielonego publicznie wobec uczniów, 

e) nakaz siedzenia w jednym miejscu podczas niektórych przerw, 

f) nakaz przebywania w pobliżu nauczyciela dyżurującego w czasie przerw, 

g) obniżenie oceny ze sprawowania, 

h) odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę, 

i) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

j) przeniesienie do innej klasy na wniosek wychowawcy, po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną, 

k) przeniesienie do innej szkoły. 

 

6. Kary mogą być udzielone na wniosek: 

 

a) samorządu szkolnego, 

b) wychowawcy klasy, 

c) nauczyciela przedmiotu, 

d) dyrektora szkoły, 

e) rady pedagogicznej. 
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7. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje do Kuratora Oświaty dyrektor szkoły. 

8. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień na-

ruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek 

ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele za-

pobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

9. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedna karę (zadośćuczynienie i naprawienie 

szkód nie traktuje się jako kary).  

10. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

11. Zastosowanej karze, o której mowa w ust. 8 pkt 5 ppkt g, h, i, j, k dyrektor szkoły zawiadamia na pi-

śmie rodziców lub osobę, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje.  

12. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popeł-

nienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.  

13. Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.  

 

a) odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, 

b) odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania, 

c) odwołanie wnosi się do wychowawcy, 

d) odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, psycholog, przedstawi-

ciel SU w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin do wniesienia odwołania, 

e) decyzja komisji jest ostateczna.  

 

 

§ 117 

Postanowienia końcowe 

 
1. Wychowawcy klas corocznie na godzinach wychowawczych (uczniom) oraz na zebraniach z rodzicami 

(rodzicom i prawnym opiekunom) przedstawiają zasady niniejszego regulaminu. Pełny tekst regulaminu 

znajduje się w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły. Nikt nie może powoływać się na niezna-

jomość zasad regulaminu. 

2. Rodzice, którzy nie uczestniczą w wywiadówkach, nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności nie mogą w żadnym wy-

padku, w tym kwestionując ocenę powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce oraz 

przewidywanych dla niego ocenach semestralnych lub rocznych  

3. Zasady oceniania religii (etyki) określają inne przepisy. 

4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji: okresowej i rocznej oraz 

w sprawie promocji uczniów i ukończenia szkoły. 

5. Niniejszy regulamin jest elementem Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. 

6. Zmiany Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania mogą być dokonywane na podstawie wyników ewaluacji 

przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, co najmniej raz w roku. 

7. Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem 06 października 2009 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


