
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25                                                                                      

im. gen. Władysława Sikorskiego  w Opolu 

 
 

Podstawa prawna: 

 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 502), 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

869), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych(Dz. U z 2019 r. poz. 373), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 1 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Pełna nazwa szkoły to Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Opolu. 

2. Szkoła jest szkołą publiczną. 

3. Siedzibą szkoły jest miasto Opole, ul. Wiejska 77, kod pocztowy 45-240 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Opole 

5. Szkoła jest jednostką budżetową. 

6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu. 

7. Szkoła posiada stronę internetową: szkola@psp25.opole.pl , adres pocztowy: ul. Wiejska 

77 45-240 Opole, telefon: 077 455 68 93. 

8. Szkoła posiada numery REGON: 000698390 , NIP: 754-23-23-708 

9. Szkoła dysponuje pieczęciami na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

10. Cykl szkolny wynosi osiem lat, zgodnie z ramowym planem nauczania. 

11. Do szkoły mogą być przyjmowani, za zgodą dyrektora, uczniowie spoza obwodu, jeśli 

istnieją ku temu warunki.  

12. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie rekrutacji. Zawarte tam terminy 

rekrutacji ustala organ prowadzący. 

 

 

Rozdział 2 

§ 2 

Cele i zadania szkoły 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu 

profilaktyczno-wychowawczego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, 

z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności: 

1) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

2) zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim, 

4) zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna, 

5) umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

6) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 

7) promuje zdrowy tryb życia, 

8) organizuje żywienie, 

9) rozwija w uczniach poczucie tożsamości narodowej. 
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2. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z: 

1) pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

2) biblioteki, 

3) świetlicy, 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 

5) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni, 

6) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych 

podczas zajęć lub w wyznaczonym czasie. 

§ 3 

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną służącą wspomaganiu rozwoju 

każdego ucznia. 

2. Korzystanie z pomocy jest bezpłatne i dobrowolne. 

3. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli, 

wychowawców na każdej lekcji oraz specjalistów na zajęciach specjalistycznych we 

współpracy z rodzicami uczniów, poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz 

podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.  

4. Pomoc udzielana jest za zgodą rodziców z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia, dyrektora 

szkoły, nauczyciela wychowawcy, higienistki szkolnej, poradni. 

5. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia w obrębie danego oddziału tworzą zespół, 

którego koordynatorem jest wychowawca klasy. Zadaniem zespołu jest w szczególności 

ustalenie zestawu programów nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów 

dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

6. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół dokonuje: 

1) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka; 

2) opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający 

zalecenia zawarte w orzeczeniu, 

3) nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem oceny efektywności 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku, w miarę potrzeb dokonuje 

modyfikacji programu. 

7. Dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub na wniosek 

nauczyciela i za zgodą rodziców zespół: 

1) opracowuje informację o rozpoznanych potrzebach ucznia uwzględniający zalecenia 

zawarte w opinii lub wniosku, 

2) opracowuje zasady oraz formy realizacji wsparcia uczniów w danej klasie, 



3) do 15 marca  każdego roku zgłasza dyrektorowi szkoły potrzeby w zakresie 

zapewnienia uczniom wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w nowym roku 

szkolnym. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole  udzielana jest na wszystkich lekcjach  

i zajęciach oraz w formie zajęć specjalistycznych, w szczególności: 

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających oraz innych zajęć 

o charakterze terapeutycznym, 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

4) zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, 

5) porad i konsultacji, 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

8) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

9. Dyrektor szkoły na piśmie lub w formie elektronicznej za pomocą e-dziennika informuje 

rodziców ucznia o proponowanych formach wsparcia dla jego dziecka na każdej lekcji 

oraz na zajęciach specjalistycznych. 

10. Szczegółową organizacja udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole 

określa Regulamin udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

§ 4 

1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi. 

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania oraz 

wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą udzielane, to zadania zespołu, o 

którym mowa w Rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  

3. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioski do dalszej pracy 

z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami. 

4. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane                           

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 



§ 5 

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę, 

w szczególności ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej. 

2. Szczegółowe zasady postępowania w stanach zagrożenia dzieci przemocą, demoralizacją 

oraz innymi przejawami patologii społecznej określają odrębne procedury.   

3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w trakcie zajęć szkolnych, wycieczek oraz 

imprez organizowanych przez szkołę określają odpowiednie regulaminy. 

§ 6 

1.Szkoła zapewnia jeden gorący odpłatny posiłek w ciągu dnia.  

a)  obiady dostarcza firma zewnętrzna wybrana przez radę rodziców,  

b)  obiady spożywane są w miejscu do tego przeznaczonym, 

c)  obiady wydawane są w czasie określonym przez dyrektora na dany rok szkolny. 

 

 

Rozdział 3 

 

Organy szkoły 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

 

§ 7 

Dyrektor szkoły 

 
1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. 

2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą rodziców, radą 

pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 

3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 



2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

4. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte                

w ramach ich kompetencji, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów oraz egzaminów 

przeprowadzanych w szkole, 

8) przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły, 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

5. Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora. 

§ 8 

Rada pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej 

nauczyciele. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,       

w tym przedstawiciele 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 lub 

placówki. 

4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

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



5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

7. Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności. 

8. Kompetencje rady pedagogicznej obejmują w szczególności: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

§ 9 

Samorząd uczniowski 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach 

określonych w regulaminie. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Na wniosek samorządu uczniowskiego dyrektor szkoły powołuje się opiekuna. Tryb 

wyboru i zakres zadań opiekuna określa regulamin samorządu. 

4. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

i stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,          

w porozumieniu z dyrektorem, 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 



5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu, może w tym celu wyłonić ze swego składu radę wolontariatu.  

6. Do zadań rady wolontariatu należą: 

1) koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu, 

2) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym, 

3) opiniowanie oferty działań, 

4) decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji. 

7. Rada wolontariatu działa na podstawie opracowanego regulaminu. 

 
§ 10 

Rada rodziców             

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego,  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom 

sprawującym nadzór pedagogiczny. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin. 

6. Fundusze, o których mowa w ust. 5, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

 

§ 11 

Zasady współpracy między organami szkoły 

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi 

1. Organy szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im 

kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz 

nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. W tym celu organy szkoły: 

1) spotykają się dwa razy w roku, 



2) przekazują sobie plany działania na dany rok szkolny celem umożliwienia włączenia 

się do jego realizacji. 

2. Spory między organami szkoły rozpatrywane są na terenie szkoły z zachowaniem zasady 

obiektywizmu.  

3. Rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ust. 2, odbywa się na wniosek 

zainteresowanych organów. 

4. Spory między organami szkoły rozwiązuje dyrektor szkoły. Spory pomiędzy dyrektorem 

szkoły, a radą rodziców oraz samorządu uczniowskiego, a dyrektora szkoły rozwiązuje 

zespół 3 nauczycieli powołanych przez radę pedagogiczną.  

5. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły, a radą pedagogiczną rozpatruje – w zależności od 

kompetencji-organ prowadzący lub kurator oświaty.  

6. O sposobie rozstrzygnięcia sporu dyrektor informuje zainteresowane organy na piśmie, 

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.  

7. Zebrania i rozmowy w trakcie procedury rozwiązywania sporu są protokołowane.  

Rozdział 4 

§ 12 

Organizacja szkoły 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  

2. Liczba uczniów w oddziałach nie może przekraczać liczby wskazanej aktualnym 

rozporządzeniem MEiN.  

3. W celu zapewnienia ciągłości procesu wychowawczego dla każdego oddziału dyrektor 

wyznacza wychowawcę klasy. Wychowawca pełni swą funkcję przez cały okres etapu 

edukacyjnego. 

4. Inne formy realizacji procesu dydaktycznego, takie jak: zajęcia wyrównawcze, 

specjalistyczne, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań, wycieczki szkolne mogą 

być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych. 

5. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia i jest podzielony na dwa semestry: 

od 1 września do 31 stycznia oraz od 1 lutego do 31 sierpnia. Klasyfikację śródroczną 

uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu stycznia. 

Koniec I półrocza przypada na piątek w ostatnim tygodniu stycznia. Jeżeli w ostatnim 

tygodniu stycznia wypadają ferie zimowe, klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych, a koniec pierwszego 

półrocza przypada na ostatni piątek poprzedzający ferie zimowe. 



6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzeniem  właściwy minister 

ds. edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego. 

7. Rozkład przerw i zajęć lekcyjnych ustalany jest przez dyrektora szkoły zgodnie                     

z przepisami prawa i zaleceniami sanitarnymi. 

8. Termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustala 

dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu 

uczniowskiego. 

§ 13 

Szczegółowa organizacja zajęć 

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

określa: 

1) arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły,  

2) plan pracy szkoły, kalendarz roku szkolnego, 

3) szkolny plan nauczania, 

4) tygodniowy rozkład zajęć,  

5) program wychowawczo- profilaktyczny, 

6) szkolny zestaw programów, 

7) szkolny zestaw podręczników.  

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo -

lekcyjnym. W sytuacji wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczniów szkoła 

może pracować w trybie zdalnym lub innym trybie wyznaczonym przez odpowiednie 

organy administracji publicznej. Szczegółowe zasady pracy szkoły w trybie zdalnym lub 

innym trybie reguluje rozporządzenie właściwego ministra ds. edukacji oraz odpowiedni 

regulamin. 

3. W przypadku zawieszenia zajęć, dyrektor szkoły organizuje dla uczniów nauczanie           

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie w trybie zdalnym). 

a) do realizacji zajęć w procesie nauczania w trybie zdalnym wykorzystywana jest  

platforma edukacyjna zatwierdzona przez dyrektora szkoły, 

b) w procesie nauczania zdalnego materiały edukacyjne przekazywane są za pomocą         

e-dziennika  oraz innych kanałów informacyjnych po sprawdzeniu ich dostępności dla 

uczniów i rodziców, 

c) ocenianie wiedzy uczniów podczas kształcenia na odległość stosowane są zasady 

wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zawarte w statucie, 



d) warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w kształceniu na odległość zapewniają: 

prywatny login i hasło, którego nie wolno udostępniać osobom trzecim oraz zakaz 

nagrywania treści zajęć oraz robienia zdjęć w trakcie zajęć, 

e)  uczestnictwo uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość potwierdzane jest poprzez zalogowanie się na lekcji oraz 

udzielenie informacji o swojej obecności. Uczeń, który nie udzieli dwukrotnie odpowiedzi 

w czasie trwania lekcji otrzymuje nieobecność. 

 
Rozdział 5 

§ 14 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach       

i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

3. Rodzice zapoznają się z wymaganiami edukacyjnymi i sposobami sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów z przedmiotu na zebraniach i indywidualnych konsultacjach 

nauczyciela. Dopuszcza się możliwość umieszczania ich na szkolnej stronie internetowej. 



§ 15 

1. Ustala się następujące warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach        

(z inicjatywy szkoły bądź rodzica): 

1) poprzez dziennik elektroniczny (wiadomości mailowe za pomocą e-dziennika, wykazy 

ocen bieżących, ocen klasyfikacyjnych, uwag, frekwencji), 

2) podczas zebrań, 

3) poprzez indywidualne spotkania z nauczycielami i innymi pracownikami 

pedagogicznymi, 

5) na zespołach wychowawczych. 

§ 16 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia             

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, 

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

orzeczenia, 

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii, 

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

pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie 



indywidualnego nauczania z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego 

etapu edukacyjnego, na wniosek rodziców, na podstawie opinii lub orzeczenia z których 

wynika potrzeba zwolnienia z nauki drugiego języka nowożytnego. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki oraz                          

z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 17 

1. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzica złożony do dyrektora szkoły dokumentacja 

dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, zastrzeżeń, egzaminu poprawkowego oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi jego 

rodzicom na terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępnione uczniowi jego 

rodzicom w miejscu i terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

3. Pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca przerwy 

wakacyjnej kończącej dany rok szkolny. W przypadku niezwrócenia przez ucznia pracy 

kontrolnej lub jej utraty z innych przyczyn losowych nauczyciel odnotowuje ten fakt              

w swojej dokumentacji. 

4. Nauczyciel każdorazowo uzasadnia uczniowi ustnie lub pisemnie wystawione oceny,          

a rodzicowi na jego wniosek. Oceny wystawione z prac pisemnych powinny być 

wystawiane w oparciu o przedstawione wcześniej przez nauczyciela kryteria (punktacja 

powinna znaleźć się w ocenionej pracy), z wyjątkiem prac literackich, w przypadku 

których dopuszczalne jest ocenianie całościowe pracy. 

5. Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia pisemnego wystawionej 

oceny we wskazanym przez siebie terminie. 

§ 18 

1. W klasach I - III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych                    

i zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Ocena opisowa spełnia funkcję diagnostyczną, informacyjną, korekcyjną i motywacyjną. 

3. W procesie oceniania ustala się następujące oceny uwzględniające osiągnięcia edukacyjne 

oraz zachowanie ucznia: 



1) bieżącą, 

2) klasyfikacyjną śródroczną, 

3) klasyfikacyjną roczną. 

4. Ocena bieżąca przekazywana jest rodzicom w formie pisemnej, także poprzez dziennik 

elektroniczny, ustnej na podstawie prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji 

pedagogicznej i zgromadzonych materiałów o każdym uczniu oraz na podstawie 

spostrzeżeń i obserwacji nauczycieli uczących  i prowadzących zajęcia z uczniami (także 

poprzez dziennik elektroniczny). 

1) Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel systematycznie odnotowuje w dzienniku 

zajęć, ćwiczeniach oraz w zeszytach ucznia osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując 

cyfrowe skróty opisów ocen: 

2) celujący – wyrażony cyfrą 6 – Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. 

Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!, 

3) bardzo dobry – wyrażony cyfrą 5 – Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim 

tempie duże postępy. Tak trzymaj!, 

4) dobry – wyrażony cyfrą 4 – Dobrze pracujesz, jednak stać cię, by było lepiej. Włóż 

więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiąganie lepszych wyników, 

5) dostateczny – wyrażony cyfrą 3 – Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to 

zmienić na lepsze, konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców oraz systematyczna 

praca wymagająca dużo wysiłku z twojej strony, 

6) dopuszczający – wyrażony cyfrą 2 – Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe 

wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela                 

i rodziców, 

7) niedostateczny – wyrażony cyfrą 1 – Osiągasz niezadawalające rezultaty. Spotkało cię 

niepowodzenie. Pokonasz je, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie 

z nauczycielem i rodzicami. 

5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna klas I-III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w I półroczu lub danym roku szkolnym. Opisuje ona 

osiągnięcia dziecka, wysiłek włożony w wykonaną pracę oraz aktywność. 

6. Ocena opisowa śródroczna jest przedstawiona w formie arkusza opisującego stopień 

opanowania poszczególnych umiejętności ucznia z wymaganych edukacji. 

7. Ocena klasyfikacyjna jest jedna i podsumowuje osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym 

roku szkolnym. Ocena klasyfikacyjna z zachowania także jest jedna i uwzględnia kryteria 

przewidziane w statucie.  

8. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów                       

w dzienniku zajęć w postaci znaku plus (+) - oznacza pozytywne przejawy zachowania 

ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej i stosunku do obowiązków 



szkolnych – i znaku minus (-) – oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia               

w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej i stosunku do obowiązków 

szkolnych. 

§ 19 

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych obowiązkowych                 

i dodatkowych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 

ust. 3 ustawy o systemie oświaty, będą formułowane w skali cyfrowej od 1 do 6 (od 1 jako 

najniższej oceny, do 6 - najwyższej), zgodnie z ust. 2. Zamiennie stosuje się przy 

wystawianiu oceny śródrocznej, rocznej i końcowej skalę słowną z ust. 3. 

2. Ocena 1 i 6 jest oceną pełną, natomiast 2, 3, 4, 5 może być „wzbogacona” plusem (+) lub 

opatrzona minusem (-). Plus oznacza ocenę o pół stopnia wyższą, a minus informuje  

o brakach w wiedzy i umiejętnościach koniecznych, by uzyskać daną ocenę, nie wpływa 

jednak na obliczanie średniej oceny śródrocznej. Dotyczy ocen bieżących  

i klasyfikacyjnych śródrocznych. 

3. Cyfrowe i słowne oznaczenie ocen klasyfikacyjnych i bieżących: 

1. celujący – ( 6 ) – cel, 

2. bardzo dobry – ( 5 ) – bdb , 

3. dobry – ( 4 ) – db, 

4. dostateczny – ( 3 ) – dost, 

5. dopuszczający – ( 2 ) – dop, 

6. niedostateczny – ( 1 ) – ndst, 

 

4. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1. prace pisemne: 

1.1.sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna 

wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie 

dłużej niż 2 godziny lekcyjne, 

1.2. kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich 

tematów, może być niezapowiedziana (kartkówka traktowana jest na równi z odpowiedzią ustną), 

1.3 referaty, 

1.4 zadania domowe, 

1.5 wypowiedzi ustne, 

2. odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

3. wystąpienia (prezentacje), 



4. samodzielne prowadzenie elementów lekcji, 

5. sprawdziany praktyczne, 

6. projekty grupowe, 

7. wyniki pracy w grupach, 

8. samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace, np. modele, albumy, zielniki, 

prezentacje, plakaty itp., 

9. przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, 

długopisu).  

 

5. Przy ocenianiu prac pisemnych (za wyjątkiem dłuższych form wypowiedzi pisemnej  

i kartkówek) uczniów nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na 

ocenę: 

1) 0%-29% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny 

2) 30%-49% - dopuszczający 

3) 50%-74% - dostateczny 

4) 75%-89% - dobry 

5) 90%-97% - bardzo dobry 

6) 98%-100% /lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący. 

6. Na przedmiotach: wychowanie fizyczne, technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia  

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

7. Nauczyciel ma prawo wprowadzić dodatkowe zasady dotyczące oceniania ucznia oraz 

oznaczenia w dzienniku lekcyjnym, o których powinien poinformować uczniów i ich 

rodziców, np. bz. 

8. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace 

nadobowiązkowe (ustalone na każdym przedmiocie). 

9. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

Oceny te ustala się na podstawie 3 ocen bieżących (przy przedmiocie odbywającym się 

raz w tygodniu). 

§ 20 



1. W szkole przyjmuje się następujące ogólne kryteria poszczególnych stopni szkolnych, 

obowiązujące podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Szczegółowe wymagania określa 

nauczyciel przedmiotu: 

1) stopień celujący (6) - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści 

programowych określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, co oznacza, że biegle posługuje 

się swymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania, m.in. proponuje 

rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu miasta albo posiada 

inne, porównywalne osiągnięcia. Ocenę klasyfikacyjną roczną celującą otrzymuje 

również uczeń laureat konkursów przedmiotowych przeprowadzanych zgodnie z 

przepisami wydanymi przez właściwego ministra ds. oświaty; 

2) stopień bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści 

programowych określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, co 

oznacza, że sprawnie posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami, 

rozwiązując samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, ujęte programem 

nauczania i potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach, spełnia 

wymagania określone przez nauczyciela; 

3) stopień dobry (4) - otrzymuje uczeń, który opanował treści programowe w zakresie 

pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego 

przedmiotu nauczania w danej klasie, co oznacza, że poprawnie stosuje swe 

wiadomości umiejętności, rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne            

i praktyczne o średnim stopniu trudności; 

4) stopień dostateczny (3) - otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści 

programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się 

przedmiotu, może to oznaczać problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych 

treści kształcenia danego przedmiotu, uczeń rozwiązuje typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne o małym stopniu trudności; 

5) stopień dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu 

podstawowych treści programowych w danej klasie, ale zrealizował wymagania 

konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności umożliwiające kontynuację kształcenia         

w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji), co oznacza, że rozwiązuje - często, tylko 

dzięki pomocy nauczyciela – zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

6) stopień niedostateczny (1) - otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego 

minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w tym zakresie uniemożliwiają dalsze, 



bezpośrednie uzyskiwanie postępów z tego przedmiotu, co oznacza, że nie jest w 

stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań o elementarnym stopniu 

trudności. 

§ 21 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania w oddziałach klas I-III są 

ocenami opisowymi. Ocena zachowania w klasach I-III wyraża opinię szkoły o 

wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu 

klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób. 

2. Oceny cząstkowe zachowania w klasach I-III dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym 

za pomocą następujących oznaczeń: 

a. 6 – wzorowo, 

b. 5 – bardzo dobrze, 

c. 4 – dobrze, 

d. 3 – poprawnie, 

e. 2 – nieodpowiednio. 

3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna począwszy od klasy IV z zachowania 

uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

5. Wymagania na poszczególne oceny są następujące: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo 

dobrej, a ponadto: 

a) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,  



b) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach, 

c) aktywnie bierze udział w życiu klasy i szkoły, 

d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły, 

e) dba o piękno mowy ojczystej, 

f) zachowuje się godnie i kulturalnie, 

g) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

h) okazuje szacunek innym osobom, 

i) chętnie pomaga słabszym w nauce, 

j) wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą, 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej,    

a ponadto: 

a) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,  

b) bierze udział w konkursach i zawodach, 

c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły, 

d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły, 

e) dba o piękno mowy ojczystej, 

f) zachowuje się godnie i kulturalnie, 

g) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

h) jest uczynny, pomocny, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, 

a poza tym: 

a) nie sprawia trudności wychowawczych,  

b) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione, 

c) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia, 

d) jest koleżeński i życzliwy, 

e) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych, 

f) wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

g) nie spóźnia się na lekcje, 

h) szanuje mienie szkoły, zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba 

o bezpieczeństwo swoje i innych, 

i) przestrzega poniższych  zasad dotyczących  swojego wyglądu na terenie szkoły: 

 wygląd ucznia powinien być czysty, schludny i estetyczny, 

 strój szkolny nie może przedstawiać niestosownych napisów, ilustracji czy 

treści zabronionych prawem. 

 bluzka, koszulka: zakrywa ramiona posiada nieduży dekolt oraz zakrywa 

brzuch, 



 spodnie lub spódnica o długości nie krótszej niż do połowy uda, 

 obuwie zmienne  nie zostawiające śladów na posadce, 

 zabrania się noszenia nakryć głowy ( czapek, kapeluszy, kapturów) na 

terenie budynku szkolnego; 

 zabrania się farbowania  włosów, noszenia ekstrawaganckich fryzur, 

noszenia tipsów, malowania paznokci,  nakładania  makijażu, noszenia 

biżuterii stwarzającej zagrożenie dla zdrowia.  

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej,  

b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

c) nie zawsze zachowuje się odpowiednio, 

d) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie, 

e) przejawia niewłaściwą kulturę językową (czasami używa wulgaryzmów), 

f) nie zawsze godnie i kulturalnie się zachowuje, 

g) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia, 

 

h) nie przestrzega ogólnie przyjętych zasad schludnego i czystego wyglądu  

 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,  

b) często zachowuje się nieodpowiednio , 

c) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania, 

d) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli i kolegów, 

e) okazuje  brak szacunku symbolom szkoły, 

f) okazuje brak szacunku wobec innych osób oraz mienia  

g) swoim zachowaniem stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu zarówno 

swojemu jak i innych osób nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych  

h) przejawia agresję słowną i fizyczną, 

i) prowokuje sytuacje konfliktowe, 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,  

b) przez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych, 

c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki, 

d) pije alkohol lub zażywa środki odurzające, pali papierosy, 

e) samowolnie opuszcza teren szkoły (wagary), 

f) dopuszcza się kradzieży, 

g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów i nauczycieli, 



h) dopuszcza się czynów niezgodnych z prawem. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

§ 22 

1. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

2. Praca klasowa, a także sprawdzian pisemny lub ustny obejmujący szerszy zakres 

materiału musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Praca klasowa lub sprawdzian pisemny są przeprowadzane na jednej lub dwóch godzinach 

lekcyjnych. 

4. Kartkówki obejmujące materiał do trzech ostatnich tematów lekcyjnych nie muszą być 

zapowiedziane, mogą być przeprowadzane każdego dnia, traktowane są na równi z 

odpowiedzią ustną. 

5. Nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę  ucznia z materiału sprawdzanego na kartkówce, 

na której dany uczeń był nieobecny, po jego powrocie, w możliwie najbliższym terminie. 

6. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian (pracę klasową), powinien go napisać w ciągu dwóch 

tygodni od dnia powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń, 

który nie zgłosił się w drugim terminie, pisze sprawdzian w terminie wskazanym przez 

nauczyciela. Niezgłoszenie się w danym terminie z jednoczesnym brakiem 

usprawiedliwienia jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej ze 

sprawdzianu. 

7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu pisemnego (pracy klasowej). Chęć 

poprawy należy zgłosić nauczycielowi na najbliższej lekcji z danego przedmiotu. Uczeń 

może poprawić ocenę poza swoimi lekcjami, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Uczeń, który napisał poprawę na ocenę niższą, bez usprawiedliwienia nie przyszedł na 

poprawę (pomimo wcześniejszego zgłoszenia się) oraz uczeń, który nie podjął się 

odpowiedzi na pytania z właściwego sprawdzianu traci prawo do następnych poprawek              

w danym półroczu.  

8. Przy poprawianiu sprawdzianów (prac klasowych) i pisaniu w drugim terminie zadania 

punktacja może  ulec zmianie, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. Ocena 

poprawiana również pozostaje w dzienniku. 

9. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić w klasie tylko jeden sprawdzian pisemny 

(pracę klasową) zapowiedziany wcześniej. Nie dotyczy sytuacji z ust. 7. 



10. W ciągu tygodnia można przeprowadzić najwyżej trzy sprawdziany pisemne 

zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem - dotyczy klas: IV-VIII. Nie dotyczy 

sytuacji z ust. 7.Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy w danym dniu ze względu na zdarzenia 

niezależne od nauczyciela przepada zapowiedziana wcześniej forma sprawdzania wiedzy 

uczniów. W takiej sytuacji dopuszcza się przeprowadzenie zaległego sprawdzianu na 

kolejnej lekcji, nawet jeśli byłby to czwarty sprawdzian w tygodniu.  

11. Nauczyciel zobowiązany jest przekazać uczniowi w terminie do dwóch tygodni 

informację o wynikach pisemnego sprawdzianu oraz pracy klasowej. Termin oddania prac 

może zostać przedłużony w wyniku nieobecności nauczyciela lub innych przerw 

wynikających  

z organizacji pracy szkoły. 

12. Podpis nauczyciela (parafka, inicjały itp.) w zeszycie, ćwiczeniach, karcie pracy bez 

oceny oznacza, że nauczyciel widział prace, ale nie sprawdzał ich pod względem 

merytorycznym. 

§ 23 

1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym jeden raz w każdym półroczu, gdy przedmiot 

realizowany jest w ilości jednej godziny tygodniowo, lub dwa razy, gdy przedmiot jest 

realizowany w ilości od dwóch do pięciu godzin tygodniowo (nie dotyczy 

zapowiedzianych wcześniej przez nauczyciela form sprawdzenia wiadomości 

umiejętności ucznia). Powinien swoje nieprzygotowanie zgłosić przed rozpoczęciem 

lekcji. 

2. Nie ocenia się uczniów do 3 dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole 

(nieobecność powyżej tygodnia). 

3. Nie zadaje się prac domowych na okres dni świątecznych i przerw feryjnych.  

§ 24 

1. Na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia 

oraz jego rodziców o rocznych i śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i z zachowania. 

2. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice 

(prawni opiekunowie) zostają powiadomieni przez nauczyciela o zagrażającej ocenie 

niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych i nagannej z zachowania 

danego przedmiotu za pomocą e-dziennika.  



3. Przewidywana ocena zachowania, o której mowa w ust. 1 może zostać przez 

wychowawcę klasy obniżona lub podwyższona w wypadku pozyskania przez niego 

dodatkowych informacji o: 

1) dokonaniu czynu przynoszącego chlubę szkole w środowisku (podwyższenie oceny), 

2) drastycznym naruszeniu praw i obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły lub 

norm ogólnospołecznych (obniżenie oceny),  

3) obniżeniu oceny powiadamia się ucznia i jego rodzica poprzez dziennik elektroniczny 

lub pisemnie. 

4. Oceny roczne klasyfikacyjne uwzględniają wiadomości i umiejętności (zachowanie) 

ucznia z poprzedniego półrocza. Podsumowują osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego 

zachowanie w danym roku szkolnym. Jeżeli w szkolnym planie nauczania założono, iż 

zajęcia edukacyjne nie obejmują całego roku szkolnego (np. tylko jeden okres), to ocena 

wystawiona na zakończenie zajęć w danym roku szkolnym jest oceną końcoworoczną. 

5. Wystawiona przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę klasy 

śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest 

ostateczna. 

6. Wychowawca klasy informuje rodziców o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych ucznia i jego ocenie zachowania na najbliższym zebraniu dla rodziców lub 

poprzez dziennik elektroniczny. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków (np. 

organizując zajęcia wyrównawcze). 

§ 25 

1. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest: 

1) wypełnienie przez ucznia wszystkich kryteriów przewidzianych w ust. 2, $25, 

2) pozytywne zaliczenie testu kontrolnego. 

2. Ustala się następujące kryteria uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) złożenie pisemnego wniosku do dyrektora szkoły przez ucznia lub jego rodzica  

z uzasadnieniem, wskazaniem przedmiotu i na jaką ocenę uczeń chciałby podwyższyć 

przewidywaną ocenę z tego przedmiotu, 

2) brak nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych, o których mowa 

w ust. 1, 



3) podejmowanie przez ucznia prób poprawy oceny ze sprawdzianów, na przedmiocie,         

o którym mowa we wniosku, w przypadku wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, 

techniki, informatyki poprawa dotyczy przede wszystkim praktycznych sprawdzianów 

kontrolnych, 

4) uczestniczenie we wszystkich pisemnych pracach kontrolnych na przedmiocie,  

o którym mowa we wniosku, a w wypadku ucznia, który nie pisał pracy z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku wychowania fizycznego, plastyki, 

muzyki, techniki i informatyki dotyczy to przede wszystkim praktycznych 

sprawdzianów kontrolnych, 

5) uczeń korzystał z proponowanych mu przez szkołę form pomocy w celu wyrównania 

braków, uczeń stara się nadrabiać zaległości przede wszystkim na zajęciach 

wyrównawczych, rewalidacyjnych czy korekcyjno-kompensacyjnych. 

6) Ustala się następujące zasady przeprowadzania testu kontrolnego:  

1) test przygotowuje nauczyciel uczący przedmiotu wskazanego przez wnioskodawcę lub 

inny nauczyciel tego samego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora szkoły, 

2) test jest przygotowywany na konkretną ocenę wskazaną we wniosku zgodnie  

z systemem oceniania z przedmiotu i ma formę pisemną. W przypadku wychowania 

fizycznego, plastyki, muzyki, techniki informatyki przede wszystkim ma formę praktycznego 

sprawdzianu kontrolnego, 

3) uczeń lub rodzic może zgłosić na 2 dni przed testem pisemny wniosek o kontrolę 

wiadomości i umiejętności w formie ustnej (dotyczy to uczniów z zaleceniami 

wydanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną), 

4) test lub kontrola ustna wiadomości ucznia sprawdzana jest przez komisję złożoną           

z dwóch nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły tych samych lub pokrewnych 

zajęć edukacyjnych. W przypadku gdy w szkole jest tylko jeden taki nauczyciel, 

drugim nauczycielem w komisji jest wychowawca klasy jako obserwator, 

5) komisja przeprowadzająca test stwierdza pozytywny lub negatywny wynik testu; 

6) wynik testu kontrolnego ustalony przez komisję jest ostateczny. 

§ 26 

1. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania jest wypełnienie przez ucznia wszystkich kryteriów przewidzianych w ust. 2,  

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Ustala się następujące kryteria uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 



1) złożenie pisemnego wniosku do dyrektora szkoły przez ucznia lub jego rodzica 

z uzasadnieniem wnoszącym nowe, nieznane wychowawcy klasy fakty mogące 

uzasadnić podwyższenie oceny zachowania, 

2) spełnienie kryteriów zachowania na wyższą ocenę, ustalonych zgodnie z § 22,   

w związku z nowymi faktami przytoczonymi we wniosku,  

3. Ustala się tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

1) złożenie uzasadnionego pisemnego wniosku o którym mowa w ust. 1, do dyrektora 

szkoły w terminie 3 dni od przekazania przez szkołę informacji uczniowi lub 

rodzicowi o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

(brak uzasadnienia wniosku będzie równoznaczny z nierozpatrywaniem wniosku), 

2) dyrektor szkoły ustala, czy wypełnione zostały kryteria przewidziane w ust. 2; 

3) w wypadku spełnienia przez ucznia kryteriów dyrektor szkoły powołuje komisję  

ds. rozpatrzenia wniosku. O decyzji powiadamia zainteresowanych, w przypadku 

odmowy wskazuje przyczyny. Decyzja dyrektor jest ostateczna. 

4) nauczyciele i zespół klasowy mogą wnieść do komisji na piśmie swoje opinie w 

sprawie oceny zachowania ucznia (przed rozpoczęciem prac komisji). Opinie 

podlegają rozpatrzeniu przez komisję; 

5) komisja ds. rozpatrzenia wniosku w składzie: 

a) wychowawca klasy – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel wskazany przez rodzica lub ucznia we wniosku, 

6) pedagog szkolny lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, 

7) komisja ds. rozpatrzenia wniosku decyduje o podtrzymaniu proponowanej przez 

wychowawcę oceny przewidywanej lub jej podwyższeniu, 

8) w przypadku rozbieżnych opinii członków komisji decyzję podejmuje się w wyniku 

jawnego głosowania, zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. Decyzja komisji jest ostateczna, 

9) wychowawca klasy uwzględnia przy wystawieniu oceny zachowania decyzję komisji, 

10) dokumentację komisji w postaci wniosku ucznia z wpisaną na nim decyzją komisji, 

nazwiskami i podpisami członków komisji i datą odbycia posiedzenia dołącza się do 

akt szkoły i przechowuje przez okres 6 miesięcy od zakończenia jej prac.  

§ 27 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 



2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

5. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą. 

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej 

na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na 

spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie 

ustala się oceny zachowania.  

9. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 

przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.: 

plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego. 

10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej 

i wychowania fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.  

11. Prośbę o wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego składa się na piśmie do 

dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych  

w danym semestrze (roku szkolnym).  

12. Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć 

dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być 

uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji, 



2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji; 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

15. Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

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

16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego,  

d) imię i nazwisko ucznia,  

e) zadania egzaminacyjne,  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

18. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

19. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

§ 28 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia można zgłosić w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 



dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.  

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami. 

5. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości 

wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji,  

2) wychowawca oddziału, 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

7) przedstawiciel rady rodziców; 

8. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie pięciu dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający        

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 



4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania sprawdzające, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;  

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego, 

11. Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę z zachowania sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) imię i nazwisko ucznia, 

4) wynik głosowania, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem; 

12. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

§ 29 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 

zgłoszoną do dyrektora szkoły. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 



takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

3) termin egzaminu poprawkowego,  

4) imię i nazwisko ucznia,  

5) zadania egzaminacyjne,  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 

przez dyrektora szkoły, 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

11. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo 

zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

Rozdział 6 

§ 30 

Biblioteka szkolna 

1. W szkole działa biblioteka, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni 

pracownicy szkoły po wypełnieniu karty bibliotecznej. Integralną częścią biblioteki jest 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej / ICIM. 

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

uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, 

popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

3.Nauczyciel bibliotekarz: 

1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały 

biblioteczne, 

2) przygotowuje roczny plan działalności biblioteki, 

3) ustala stan majątkowy biblioteki, 



4) ponosi odpowiedzialność za dokumentacje pracy biblioteki, ład i porządek 

w bibliotece, 

5) udziela porad w wyborze książek, 

6) prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek, 

7) informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów, 

8) tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki. 

4. Szczegółowe zasady korzystania z zasobów biblioteki i ICIM oraz godziny otwarcia  

określa regulamin biblioteki.  

§ 31 

Świetlica szkolna 

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców. 

2. Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy świetlicy. 

3. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców 

deklaracji. 

4. Ilość osób w grupie wychowawczej wskazuje aktualnie obowiązujące rozporządzenie 

MEiN. 

5. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewnione są opieka wychowawcza, pomoc        

w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki. 

6. Do zadań nauczyciela świetlicy należą: 

1) udzielenie pomocy w nauce, 

2) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu, 

3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, 

wychowawcą klasy, 

4) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny, 

5) rozwijanie zainteresowań uczniów. 

7. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do: 

1) stworzenia rocznego programu pracy świetlicy, 

2) prowadzenia dziennika zajęć świetlicy, 

3) prowadzenia dziennika obecności uczniów, 

4) realizowanie zadań ujętych w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym 

5) stworzenia regulaminu świetlicy, 

6) opracowania deklaracji zgłoszeń do świetlicy. 

8. Uczeń zobowiązany jest: 

1). przestrzegać regulaminu korzystania ze świetlicy szkolnej, 

2). podporządkować się nauczycielowi prowadzącemu zajęcia świetlicowe  oraz innym 

pracownikom szkoły, 



3). dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób. 

9. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę. 

10. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

11. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

12. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których 

mowa w ust. 3 na zasadach przewidzianych w przepisach szczególnych. 

 

Rozdział 7 

§ 32 

Zadania nauczycieli 

1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek 

zespołu. 

3. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma 

prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

4. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła może zatrudniać 

nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom w 

zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i 

organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 

 

§ 34 

Prawa nauczyciela 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci, 

2) wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób, 

3) jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy, 

4) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, 

5) wynagrodzenia za swoją pracę, 

6) urlopu wypoczynkowego, 

7) dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach. 

 

 

 



§ 35 

Obowiązki nauczyciela 

1. Nauczyciel zobowiązany jest: 

 rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

 wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

 dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

 kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka, 

 dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  i 

światopoglądów, 

 traktować uczniów z szacunkiem, 

 dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć zarówno na terenie szkoły, jak i poza 

nim, 

 planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania, 

 pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, 

studiach podyplomowych, 

 wykorzystywać różne metody nauczania. 

§ 36 

 

Zadania wychowawcy 

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem. 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Do zadań wychowawcy należą w szczególności: 

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia, 

2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem, 

4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału. 

5. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracowanie z nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym, rodzicami. 

6. Wychowawca: 



1) informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce 

ucznia, 

2) w przypadku trudności z uczniem utrzymuje kontakt: poprzez dziennik elektroniczny, 

telefoniczny lub w formie spotkań z rodzicami celem rozwiązania istniejących 

problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności podjęcia działań, ustalenia 

formy pomocy w nauce, 

3) wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia, 

4) udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi. 

7. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności: 

1) prowadzi elektroniczny dziennik lekcyjny, 

2) prowadzi arkusze ocen, 

3) wypisuje świadectwa, 

4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły. 

§ 37 

Zadania pedagoga, psychologa i logopedy 

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej  w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

4) prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym, 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                       

i młodzieży, 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym                        

i pozaszkolnym uczniów, 

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 



10)  podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

11)  prowadzenie dokumentacji i wykonywanie innych  zleconych przez dyrektora  zadań. 

2. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów, 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców               

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

 w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

                                                      § 38 

                                         Zadania psychologa specjalnego 

1.  Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1)  współpraca  z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, rodzicami i uczniami, 

2)  monitorowanie i udziela wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                             

     na miarę indywidualnych możliwości, 

3)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem  

      indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości     

      psychofizycznych uczniów, 

4)   rozwiązywanie  problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

5)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniami, 

6)   współpraca, w zależności od potrzeb z innymi podmiotami (m.in. poradnią          

       psychologiczno-pedagogiczną, specjalistycznymi placówkami), 

7)    przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia  

       zawodowego nauczycieli w zakresie wymienionych  wyżej zadań .                        

 

§ 39 

Pracownicy niepedagogiczni 

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

niepedagogicznych. 

2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

3. Pracownicy niepedagogiczni są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa                  

w szkole. 



 

§ 40 

Prawa i obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej, w szczególności do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

umysłowej i poziomu rozwoju, 

3) ochrony i zdrowia poszanowania godności, przekonań i własności, 

4) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,  

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,               

a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób,  

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów i wyboru zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 

9) wnioskowania o uzasadnienie każdej oceny ustalonej przez nauczyciela, 

10)  otrzymywania informacji co do kryteriów na poszczególne oceny na zakończenie 

każdego roku nauki, 

11)  znajomości zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel w każdym roku 

nauki, 

12)  znajomości terminów i zakresu pisemnych sprawdzianów wiadomości,  

13)  pomocy w przypadku trudności w nauce,  

14)  nauki religii na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów prawnych, 

15)  korzystania ze wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, 

16)  ochrony przed informacjami i materiałami szkodliwymi, 

17)  nauki ukierunkowanej na rozwijanie w nim poszanowania dla środowiska 

naturalnego, 

18)  nauki szkolnej przygotowującej do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie,      

w duchu zrozumienia pokoju, tolerancji i przyjaźni między narodami, 

19)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 



20)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się                   

w organizacjach działających na terenie szkoły, 

21)  Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje na wniosek samorządu uczniowskiego 

rzecznika praw ucznia spośród nauczycieli pracujących w szkole. Kadencja rzecznika 

trwa 3 lata.  

22)  zadaniem szkolnego rzecznika praw ucznia w szczególności jest: 

a) stanie na straży praw ucznia określonych w Konwencji o Prawach Dziecka, 

Ustawie Prawo Oświatowe i Statucie Szkoły, 

b) występowanie do dyrektora szkoły o egzekwowanie poszanowania praw ucznia,  

c) rozpatrywanie skarg na naruszenia praw ucznia. 

23) Rzecznik niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające na podstawie złożonej 

skargi na naruszenie praw ucznia. Do czynności postępowania wyjaśniającego należą: 

wysłuchanie stron, sporządzenie protokołu, sformułowanie wniosków do dyrektora.  

 

24)  postępowanie wyjaśniające trwa 14 dni od dnia złożenia skargi. 

 

§ 41 

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do: 

1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów zawartych w Statucie oraz 

regulaminach poszczególnych pracowni, 

2) podporządkowywania się zarządzeniom i zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli, 

rady pedagogicznej, rady rodziców i ustaleniom samorządu uczniowskiego, 

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i zajęciach 

edukacyjnych,  

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli 

innych pracowników szkoły oraz rodziców,  

5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

6) dbania o własne dobro, ład i porządek w szkole, 

7) dbania o honor i tradycje szkoły. 

2. Uczeń zobowiązany jest do udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do 

nich oraz właściwego zachowywania w ich trakcie, poprzez: 

1) regularne, systematyczne i punktualne uczestniczenie we wszystkich obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych wynikających z planu lekcji oraz zajęciach 

nieobowiązkowych na które rodzic lub prawny opiekun wyraził pisemną zgodę, 

2) przestrzeganie terminów pisania prac klasowych, sprawdzianów,  

3) rzetelne przygotowywanie się do zajęć, 



4) stosowanie się do poleceń nauczyciela, 

5) aktywnego uczestniczenia na zajęciach, 

6) dbania o kulturę słowa i zachowania, 

7) dbania o ład i porządek wokół siebie, 

8) przestrzegania elementarnych zasad i norm współżycia społecznego, 

9) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów, 

10) dbania o schludny, estetyczny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju do sytuacji. 

3. Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów poprzez: 

1) używania form grzecznościowych, 

2) odnoszenia się do wszystkich pracowników szkoły z szacunkiem i kulturą, 

3) kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych, 

4) przestrzegania zasad „fair play” – w grach, zabawach i zawodach sportowych 

organizowanych na terenie szkoły i poza nią,  

5) dbania o kulturę słowa i zachowania, 

5. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dotyczącego korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych, zajęć 

opiekuńczo wychowawczych oraz przerw śródlekcyjnych. Ucznia obowiązuje zakaz picia 

alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków oraz innych środków odurzających, 

stosowania przemocy fizycznej i słownej. 

6. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad skutkuje niższą oceną zachowania oraz karą 

zgodnie ze statutem szkoły. 

§ 42 

Usprawiedliwianie nieobecności ucznia 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia szkoły 

o nieobecności dziecka w szkole poprzez dziennik elektroniczny. 

2. Wychowawca oddziału usprawiedliwia nieobecności ucznia po zapoznaniu się                     

z usprawiedliwieniem rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Wychowawca co tydzień na lekcji wychowawczej weryfikuje formalne przyczyny 

nieobecności. W sytuacji nieusprawiedliwienia nieobecności ucznia lub wystąpienia 

jakichkolwiek wątpliwości związanych z tym procesem wychowawca ma obowiązek 

kontaktu za pomocą dziennika elektronicznego w przedmiotowej sprawie z rodzicem.  

4. W przypadku wystąpienia dużej liczby nieusprawiedliwionych godzin w danym miesiącu 

wychowawca zawiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje czynności 

wskazane w przepisach ustawy prawo oświatowe.  



§ 43 

Nagrody i kary 

1. Ucznia można nagradzać za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce, 

2) reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych                  

i konkursach tematycznych,  

3) aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

4) organizację i udział w wewnętrznym życiu szkoły. 

2. Rodzice ucznia mogą złożyć w formie pisemnej zastrzeżenia do przyznanej nagrody do 

dyrektora szkoły w terminie 3 dni od dnia jej przyznania. 

3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, w terminie pięciu dni od ich 

otrzymania oraz informuje ucznia lub jego opiekunów prawnych o sposobie rozpatrzenia 

zastrzeżeń. 

§ 44 

1. Nagrodami są: 

1) pochwała ucznia przez wychowawcę wobec całej klasy, 

2) pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły, 

3) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców, 

4) dyplom uznania od dyrektora, 

5) wpis do Kroniki Szkoły, 

6) uzyskanie tytułu „Ucznia Roku”, 

7) wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Opola o nadanie tytułu „Opolskiego 

Orła” zgodnie z regulaminem, 

8) nagroda rzeczowa. 

9) stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zgodnie z ustaleniami organu 

prowadzącego. 

§ 45 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej. 

2. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.  

§ 46 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności za uchybianie 

obowiązkom, uczeń może zostać ukarany: 

1)  upomnieniem przez wychowawcę klasy w obecności całej klasy, 

2)  naganą wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców, 

3)  pozbawienie możliwości uczestnictwa w imprezie klasowej lub szkolnej,  



4)  zakazem reprezentowania szkoły w pozaszkolnych zawodach i konkursach na czas 

określony w karze, 

5)  naganą udzieloną przez dyrektora szkoły,   

2. Na podstawie art. 68 ust. 3 prawa oświatowego dyrektor szkoły może wystąpić                     

z wnioskiem do właściwego kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły.  

3. Dyrektor może uzasadnić wniosek, o którym mowa w ust. 2 następującymi 

wykroczeniami ucznia: 

1) stosowanie przemocy w stosunku do innych uczniów, 

2) dokonanie udowodnionej kradzieży na terenie szkoły, 

3) wulgarne zachowanie się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów. 

4. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

5. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary, o której mowa w ust. 1 , 

do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary. 

6. W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 5, dyrektor zasięga opinii rady 

pedagogicznej. 

7. Na podstawie opinii rady pedagogicznej dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary 

lub jej zniesieniu. 

Rozdział 8 

§ 47 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki 

1. Rodzice ucznia mają następujące obowiązki: 

1) zapisać dziecko do szkoły w terminie i zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie 

rekrutacji szkoły, 

2) zadbać o regularne uczęszczanie i przygotowanie dziecka na zajęcia szkolne,  

3) na bieżąco usprawiedliwiać nieobecność dziecka oraz osobiście zwalniać z zajęć        

(w razie uzasadnionej potrzeby), 

4) niezwłocznie odebrać chore dziecko ze szkoły,  

5) ponosić koszty zniszczeń dokonanych przez dziecko mienia szkolnego,  

6) stwarzać optymalne warunki do nauki dla swojego dziecka, 

7)  informować dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do                

30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w szkole                   

za granicą, 

7) współpracować ze szkołą w kwestii organizowania dla dziecka pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

8) systematycznie kontaktować się z wychowawcą i nauczycielami oraz brać udział            

w zebraniach z rodzicami.  

2. Rodzice ucznia mają prawo:  



1) poznać zadania szkoły w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych                               

i opiekuńczych, 

2) poznać szkolną dokumentację, w szczególności statut szkoły z wymaganiami 

edukacyjnymi, zasadami oceniania i programem wychowawczo-profilaktycznym, 

3) poznać koncepcję pracy szkoły, kalendarz imprez i uroczystości oraz organizację 

pracy szkoły, 

4) wnosić własne propozycje do programu wychowawczo-profilaktycznego, do 

kalendarza imprez i uroczystości oraz do koncepcji pracy szkoły, 

5) otrzymywać informacje o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, a następnie uzyskania pisemnej informacji o ustalonych dla ucznia 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,  

6) wyrażać zgodę lub odmawiać zgody na udzielanie w/w  pomocy,  

7) otrzymywać rzetelną i wyczerpującą informację na temat funkcjonowania dziecka                   

w szkole: jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce bezpośrednio              

od wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 

8) wyrażać swoją opinię na temat pracy szkoły, kierując ją do: dyrektora szkoły, rady 

rodziców, samorządu uczniowskiego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

organu prowadzącego szkołę, 

9) do ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kwestii danych wrażliwych dotyczących 

dziecka i rozwiązywania jego problemów, 

10) rodzice ucznia wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka mogą omawiać na terenie 

szkoły w terminach, które nie zakłócają realizacji zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, opiekuńczych, w tym dyżurów pełnionych w czasie przerw zgodnie 

z harmonogramem lub w ramach doraźnych zastępstw, 

11) rodzice ucznia wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, 

wychowania i profilaktyki powinni omawiać w następującej kolejności z:  

a) nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem, 

b) wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko, 

c) pedagogiem, psychologiem,  

d) dyrektorem. 

3. Kontakty rodziców ze szkołą mają formę zebrań, indywidualnych porad i konsultacji, 

które odbywają się według ustalonego harmonogramu lub zgodnie z potrzebami rodziców 

i nauczycieli. 

4. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami. Sposoby 

i formy kontaktu:  

1) spotkania w szkole, w wyznaczonym terminie, 

2) rozmowy telefoniczne, 

3) poczta elektroniczna, e-dziennik, 

5. Rodzice mogą uczestniczyć w szkolnych warsztatach, pogadankach, szkoleniach, 

konferencjach organizowanych w szkole dla rodziców. 



6. Wszystkie informacje o postępach ucznia w nauce, zachowaniu oraz o frekwencji są 

przekazywane rodzicom na bieżąco przez nauczycieli (poprzez wpisywanie do                        

e-dziennika lub w formie pisemnej lub ustnej). 

7. Rodzice mają prawo wglądu do prac dziecka; prace pisemne są dostępne w szkole,                   

u nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

8. Informacje o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych są przekazywane zgodnie 

z zasadami przewidzianymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

9. Wszelkie informacje w e-dzienniku na temat osiągnięć uczniów, ich ocen nauczania i 

zachowania są bezpłatne, szkoła nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z mobilnego 

dostępu do dziennika elektronicznego.  

 

Rozdział 8 

§ 48 

Dodatkowe formy edukacyjne prowadzone przez szkołę 

1. W szkole prowadzony jest wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zwany dalej 

WSDZ. 

2. WSDZ obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołą w celu prawidłowego 

przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. 

3. Osiągnięciu celu głównego służą cele szczegółowe polegające na: 

1) rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej, 

2) rozwijaniu swoich zainteresowań, pasji talentów, 

3) poznawaniu otoczenia zawodowego i charakterystyki poszczególnych zawodów, 

4. Nauczyciela prowadzący zajęcia w ramach WSDZ mają obowiązek: 

1) Zdiagnozować potrzeby i zasoby uczniów, 

2) Rozwijać zainteresowania i talenty i zdolności, 

3) Wspierać rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do 

specjalistów, 

4) Informować o ofercie zawodowej szkół ponadpodstawowych, 

5) Informować o tendencjach rynkowych  i zapotrzebowaniu na pracowników. 

5. Podstawowymi formami działań z zakresu doradztwa zawodowego w szkole są badania 

ankietowe, zajęcia warsztatowe, udostępnianie informacji o zawodach, wycieczki 

tematyczne. 

6. Za realizację WSDZ odpowiada dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, 

psycholog, bibliotekarz, nauczyciele, wychowawcy. 

 

 

 

 



§ 49 

Zajęcia dodatkowe 

1. Szkoła może w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia dodatkowe. 

2. Zajęcia o których mowa w ust.1 realizowane są w celu udzielania uczniom pomocy                  

w przezwyciężeniu trudności w nauce, rozwijaniu uzdolnień lub pogłębieniu 

zainteresowań. 

3. Zajęciami dodatkowymi w szkole są w szczególności: 

1) koła zainteresowań, 

2) zajęcia wyrównawcze, 

3) zajęcia przygotowujące dzieci do konkursów zawodów sportowych, 

4. Udział w zajęciach jest dobrowolny.  

5. Wymiar godzin, zakres zajęć dydaktycznych, zasady rozliczania określa dyrektor szkoły         

z uwzględnieniu przepisów szczególnych. 

Rozdział 9 

§ 50 

Ceremoniał Szkolny 

1. Szkoła ma własny sztandar i hymn. 

2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. Insygnia pocztu 

sztandarowego przechowywane są w sekretariacie szkoły. 

3. Udział sztandaru w uroczystościach odbywa się w asyście Pocztu Sztandarowego. 

4. Wyboru i odwołania pocztu sztandarowego dokonuje rada pedagogiczna. 

5. W miesiącu maju obchodzony jest  Dzień Patrona Szkoły. 

Rozdział 10 

§ 51 

Postanowienia końcowe 

1. Zmian w Statucie dokonuje rada pedagogiczna. 

2. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


