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Rozdział 1
Podstawowe informacje o szkole

§ 1
Ilekroć� w statućie, bez bliz"szego okres� lenia, jest mowa o: 
1) ustawie – nalez"y przez to rozumieć� ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo os�wiatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
2) szkole – nalez"y przez to rozumieć� Szkołę Podstawową im. kard. Stefana Wyszyn� skiego 
        w Troszynie;
3) organie prowadząćym szkołę – nalez"y przez to rozumieć� Gminę Troszyn;
4) dyrektorze – nalez"y przez to rozumieć� dyrektora Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana 

Wyszyn� skiego w Troszynie;
5) naućzyćielu – nalez"y przez to rozumieć� takz"e wyćhowawćę i innego praćownika 

pedagogićznego Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyn� skiego w Troszynie 
6) praćowniku niepedagogićznym – nalez"y przez to rozumieć� praćownika Szkoły Podstawowej

im. kard. Stefana Wyszyn� skiego w Troszynie niebędąćego naućzyćielem;
7) ućzniu – nalez"y przez to rozumieć� ućznia Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana 

Wyszyn� skiego w Troszynie;
8) rodzićaćh – nalez"y przez to rozumieć� rodzićo� w ućznio� w/prawnyćh opiekuno� w

ućznia/osoby sprawująće piećzę zastępćzą nad ućzniem Szkoły Podstawowej
im. kard. Stefana Wyszyn� skiego w Troszynie;

9) statućie – nalez"y przez to rozumieć� Statut Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana 
Wyszyn� skiego w Troszynie;

10) radzie pedagogićznej – nalez"y przez to rozumieć� organ Szkoły Podstawowej im. kard. 
Stefana Wyszyn� skiego w Troszynie, w zakresie realizaćji jej zadan�  dotyćząćyćh kształćenia, 
wyćhowania i opieki, o jakim jest mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
os�wiatowe;

11) radzie rodzićo� w – nalez"y przez to rozumieć� Radę Rodzićo� w przy Szkole Podstawowej 
        im. kard. Stefana Wyszyn� skiego w Troszynie;
12) samorządzie ućzniowskim – nalez"y przez to rozumieć� Samorząd Ućzniowski Szkoły 

Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyn� skiego w Troszynie;

§ 2.
1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego 
      w Troszynie, zwana dalej „szkołą”.
2. Szkoła jest publićzną os�mioletnią szkołą podstawową, jej ukon� ćzenie umoz" liwia kontynuaćję 

nauki na ponadpodstawowym etapie kształćenia.
3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Szkolnej 4 w Troszynie.
4. Szkoła nosi imię kard. Stefana Wyszyn� skiego.
5. Szkoła posiada własny sztandar oraz ćeremoniał szkolny.

1) sztandar wyprowadzany jest przez Grupę Sztandarową podćzas uroćzystos�ći szkolnyćh 
     i pan� stwowyćh, w kto� ryćh ućzestnićzy społećznos�ć� szkolna;
2) w skład Grupy Sztandarowej wćhodzą ućzniowie najstarszyćh klas, kto� rzy wyro� z"niają się

w  nauće i zaćhowaniu;
3) przekazanie sztandaru odbywa się w ostatnim dniu zajęć� szkolnyćh;
4) sztandar przećhowywany jest w gabloćie.

6. Organem Prowadząćym szkołę jest Gmina Troszyn z siedzibą przy ul. Słowaćkiego 13 
      w Troszynie  a organem nadzoru pedagogićznego jest Mazowiećki Kurator Os�wiaty.
7. Szkoła jest jednostką budz"etową posiadająćą wydzielony raćhunek doćhodo� w a obsługę 

finansowo-księgową zapewnia Zespo� ł Obsługi Ekonomićzno - Administraćyjnej Szko� ł
      i Przedszkola  mieszćząćy się przy ul. Słowaćkiego 13, 07-405 Troszyn.
8. Rekrutaćję ućznio� w do szkoły regulują przepisy rozdziału 6 ustawy.
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§ 3.
1. Ustalona nazwa szkoły jest uz"ywana w pełnym brzmieniu, a na piećzęćiaćh i stemplaćh moz"e 

być� uz"ywany skro� t  nazwy: „Szkoła Podstawowa w Troszynie”.
2. Szkoła uz"ywa  piećzęći urzędowyćh prostokątnyćh i okrągłyćh zgodnie z odrębnymi 

przepisami.
3. Tabliće szkoły zawierają nazwę szkoły w jej pełnym brzmieniu.

§ 4.
1. Zgodę na działalnos�ć� organizaćji harćerskićh ćzy stowarzyszen�  na terenie szkoły wyraz"a – po 

uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogićznej i rady rodzićo� w – dyrektor, kto� ry uzgadnia 
zakres, zasady i warunki tej działalnos�ći.

2. Szkoła ma ćharakter apolityćzny i na jej terenie nie mogą prowadzić� działalnos�ći partie 
      i organizaćje polityćzne.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły

§ 5.
1. Celem szkoły jest rozwo� j ućznio� w, kształćenie ro� z"norodnyćh umiejętnos�ći, kto� re pozwalają 

zdobywać� wiedzę i umiejętnos�ć� wykorzystania jej w z"yćiu ćodziennym, rozwijania 
kreatywnos�ći ućznio� w i przyjmowania postawy do jej uzupełniania i efektywnego 
wykorzystania przez ćałe z"yćie.

2. Szkoła ma pomo� ć przygotować� ućznio� w do nauki na kolejnym etapie kształćenia, kształtować�
postawę patriotyćzną i poćzućie przynalez"nos�ći do lokalnej wspo� lnoty oraz regionu.

3. Do zadan�  szkoły nalez"y w szćzego� lnos�ći:
1) zapewnienie kaz"demu ućzniowi warunko� w niezbędnyćh do rozwoju i przygotowywania 

do wypełniania obowiązko� w rodzinnyćh i obywatelskićh w oparćiu o zasady solidarnos�ći,
demokraćji, toleranćji, sprawiedliwos�ći i wolnos�ći;

2) rozwijanie u ućznio� w poćzućia odpowiedzialnos�ći, miłos�ći do Ojćzyzny oraz 
poszanowania dla polskiego dziedzićtwa kulturowego przy jednoćzesnym otwarćiu się na
wartos�ći kultur Europy i s�wiata;

3) stworzenie ućzniom warunko� w do zdobywania wiedzy i umiejętnos�ći niezbędnyćh do 
uzyskania s�wiadećtwa ukon� ćzenia szkoły;

4) stworzenie ućzniom warunko� w do rozwijania zainteresowan� , realizowania – zgodnie 
        z obowiązująćymi przepisami – indywidualnyćh programo� w naućzania, naućzania 

indywidualnego oraz ukon� ćzenia szkoły w skro� ćonym ćzasie;
5) pomoć ućzniom w dokonywaniu s�wiadomego wyboru dalszego kierunku kształćenia oraz

jak najlepsze w miarę moz" liwos�ći szkoły przygotowanie ućznio� w do obowiązkowego 
egzaminu zewnętrznego;

6) stworzenie z"yćzliwej atmosfery i prawidłowyćh relaćji w ćałej społećznos�ći szkolnej 
(ućzniowie, naućzyćiele, praćownićy niepedagogićzni szkoły, rodziće) oraz wyćhowanie 
ućznio� w w poćzućiu własnej wartos�ći i toleranćji wobeć innyćh;

7) wspieranie rodzićo� w w wyćhowaniu wraz" liwego, s�wiatłego ćzłowieka o wysokiej etyće 
        i kulturze osobistej;
8) włąćzanie ućznio� w do działan�  słuz"ąćyćh oćhronie przyrody, us�wiadamianiu roli i zadania

ćzłowieka w kształtowaniu s�rodowiska;
9) udzielanie w miarę moz" liwos�ći szkoły pomoćy opiekun� ćzo-wyćhowawćzej;
10) zapewnienie ućzniom bezpiećzen� stwa oraz wspomaganie ićh w wszećhstronnym 

rozwoju.
4. Szkoła organizuje pomoć psyćhologićzno-pedagogićzną według zasad okres� lonyćh
      w przepisaćh prawa os�wiatowego w tym zakresie.
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5. Szkoła, za pos�rednićtwem psyćhologa, pedagoga szkolnego oraz doradćy zawodowego, 
wspo� łdziała z poradnią psyćhologićzno-pedagogićzną i prowadzi zajęćia związane z wyborem
kierunku kształćenia.

6. Szkoła wspo� łpraćuje ro� wniez"  z innymi instytućjami działająćymi na rzećz rodziny, dzieći 
      i młodziez"y, a w szćzego� lnos�ći z: Polićją,  Straz"ą poz"arną, władzami samorządowymi, 

Centrum Kultury, os�rodkiem zdrowia, sądem rodzinnym, os�rodek pomoćy społećznej.
7. Wspo� łpraća ta jest organizowana za pos�rednićtwem naućzyćieli wymienionyćh w ust. 5, 

wyćhowawćo� w, a takz"e w miarę potrzeb, naućzyćieli poszćzego� lnyćh zajęć�.
8. Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływująće s�rodowisko wyćhowawćze zgodnie ze szkolnym 

programem wyćhowawćzo-profilaktyćznym, ućhwalanym  przez radę rodzićo� w 
      w porozumieniu z radą pedagogićzną szkoły.
9. Szkoła sprawuje opiekę nad ućzniami przebywająćymi w szkole podćzas zajęć� 

obowiązkowyćh i pozalekćyjnyćh, przerw między zajęćiami oraz w ćzasie wyćiećzek 
szkolnyćh.

1)  zasady sprawowania tej opieki regulują odrębne przepisy;
2)  szkoła posiada proćedury przyprowadzania i odbierania dziećka ze szkoły;
3)  szkoła posiada plan ewakuaćji oraz proćedury postępowania w sytuaćjaćh kryzysowyćh;
4)  minimum raz w roku szkoła przeprowadza ewakuaćję pro� bną;
5) dla pomieszćzen�  o zwiększonym ryzyku wypadku (praćownia ćhemićzna, informatyćzna, 

s�wietlića, sala gimnastyćzna, stoło� wka) opraćowane są regulaminy korzystania z tyćh 
pomieszćzen� .

Rozdział 3
Organy szkoły oraz ich kompetencje i warunki współdziałania

§ 6.
1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogićzna;
3) Rada Rodzićo� w;
4) Samorząd Ućzniowski.

2. Dyrektor jest naućzyćielem szkoły posiadająćym kompetenćje i uprawnienia okres� lone
w ustawie oraz innyćh ustawaćh i przepisaćh wykonawćzyćh do nićh.

3. Rada pedagogićzna jest organem kolegialnym, utworzonym zgodnie z art. 69 ustawy, 
posiadająćym kompetenćje i uprawnienia okres� lone w ustawie oraz innyćh przepisaćh 

      i działająćym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
4. Rada rodzićo� w jest organem szkoły powołanym na podstawie art. 83 ustawy, działająćym 

według przyjętego przez siebie regulaminu, posiadająćym uprawnienia i kompetenćje 
okres�lone w art. 84 ustawy i innyćh przepisaćh. W skład Rady Rodzićo� w wćhodzą 
przedstawićiele wszystkićh oddziało� w.

5. Samorząd ućzniowski jest organem szkoły powołanym i posiadająćym uprawnienia 
okres�lone w art. 85 ustawy i działająćym według ućhwalonego przez siebie regulaminu.
1) Samorząd jest organizatorem i koordynatorem działalnos�ći wolontariaćkiej na terenie 

szkoły.
2) Działalnos�ć� wolontariaćka realizowana jest poprzez:

a) spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową;
b) imprezy kulturalno-ćharytatywne, spotkania z zaproszonymi gos�ć�mi;
ć) imprezy rekreaćyjno – sportowe, festyny, loterie, aukćje;
d) udział w kwestaćh, zbio� rkaćh daro� w organizowanyćh przez inne organizaćje za zgodą 

Dyrektora szkoły i pod nadzorem opiekuna samorządu, włąćzanie się na zasadzie 
wolontariatu w praćę ro� z"nego rodzaju plaćo� wek opiekun� ćzyćh i wyćhowawćzyćh;
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e) pomoć w organizaćji imprez szkolnyćh;
f) pomoć w działaniaćh szkoły oraz wspo� łpraćująćyćh z nią organizaćji mająćyćh na ćelu 

promowanie idei aktywnos�ći obywatelskiej oraz działalnos�ći na rzećz s�rodowiska 
lokalnego.

§ 7.
1. W ćelu wymiany informaćji i wspo� łdziałania z innymi organami szkoły dyrektor organizuje, 

ćo najmniej dwa razy w roku szkolnym, spotkania z przedstawićielami rady rodzićo� w, 
opiekunami samorządu ućzniowskiego i radą pedagogićzną. Spotkania mogą odbywać� się 
ro� wniez"  na wniosek poszćzego� lnyćh organo� w szkoły.

2. W razie zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tyćh organo� w jest dąz"enie 
do rozstrzygnięćia sporu na terenie szkoły. Metody i formy rozstrzygania konfliktu strony 
ustalają między sobą (negoćjaćje, mediaćja, arbitraz" ).

3. Jez"eli dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Dećyzja dyrektora podjęta po
rozpatrzeniu sprawy jest ostatećzna.

4. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to arbitrem jest osoba z zewnątrz, 
zaakćeptowana przez strony konfliktu (posiada kompetenćje w materii sporu). Dećyzja 
arbitra jest ostatećzna.

5. W przypadku braku porozumienia ćo do osoby mediatora dyrektor zawiadamia o powstałym 
konflikćie organ prowadząćy szkołę i organ nadzoru pedagogićznego.

Rozdział 4
Organizacja szkoły

§ 8.
1. Szkoła daje wykształćenie podstawowe. Absolwenći mogą kontynuować� naukę w szkołaćh 

ponadpodstawowyćh, o kto� ryćh mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy.
2. Szkoła, na podstawie dećyzji rady pedagogićznej, ma prawo realizować� pod opieką jednostki 

naukowej eksperyment pedagogićzny, zgodnie z obowiązująćymi w tym zakresie przepisami.

§ 9.
1. W szkole tworzy się stanowisko wićedyrektora zgodnie z ustawą.
2. Wićedyrektor  wykonuje wyznaćzone przez dyrektora zadania, sprawuje nadzo� r 

pedagogićzny w powierzonym mu zakresie i kontroluje realizaćję zadan�  przez naućzyćieli 
      i praćowniko� w niepedagogićznyćh.
3. W ćzasie, gdy dyrektor szkoły nie moz"e pełnić� obowiązko� w słuz"bowyćh, zastępstwo 

wićedyrektora rozćiąga się na wszystkie kompetenćje i zadania dyrektora, kto� re wymagają 
wykonania w ćzasie jego nieobećnos�ći.

§ 10.
Przebieg naućzania i wyćhowania ućznio� w jest dokumentowany a zasady prowadzenia 
dokumentaćji okres� lają obowiązująće przepisy oraz wydane na ićh podstawie zarządzenia 
dyrektora.

§ 11.
1. Organizaćja roku szkolnego oraz zasady oćeniania, klasyfikowania i promowania ućznio� w 

opierają się na przepisaćh prawa os�wiatowego w tym zakresie.
2. Klasyfikaćja s�ro� droćzna jest przeprowadzana raz w roku w styćzniu.
3. Organizaćję obowiązkowyćh i dodatkowyćh zajęć� dydaktyćznyćh i wyćhowawćzyćh okres� la 

tygodniowy rozkład zajęć�, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza 
organizaćyjnego, z uwzględnieniem zasad oćhrony zdrowia i higieny praćy.
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4. Zajęćia w szkole są prowadzone w formie:
1) zajęć� lekćyjnyćh;
2) zajęć� pozalekćyjnyćh.

5. Czas trwania zajęć�, o kto� ryćh mowa w ust. 4 pkt 1, wynosi 45 minut,
6. Czas trwania zajęć�, o kto� ryćh mowa w ust. 4, moz"e sporadyćznie, w uzasadnionyćh 

przypadkaćh zostać� w drodze dećyzji dyrektora skro� ćony – do 30 minut, lub wydłuz"ony – do 
60 minut – z zaćhowaniem tygodniowego wymiaru obowiązkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh.

7. Zajęćia pozalekćyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowan�  i potrzeb 
rozwojowyćh ućznio� w.

8. Organizaćję zajęć� pozalekćyjnyćh, o kto� ryćh mowa w ust. 7, zatwierdza dyrektor.
9. Szkoła moz"e prowadzić� zajęćia w trybie staćjonarnym, zdalnym lub hybrydowym.
10. Szkoła uz"ywa dziennika elektronićznego jako dziennika dokumentująćego wszystkie zajęćia 

lekćyjne oraz jako narzędzie do komunikaćji rodzić – naućzyćiel,  naućzyćiel – ućzen� , 
naućzyćiel - naućzyćiel .

§ 12.
Wybo� r podręćzniko� w oraz programo� w naućzania dokonany przez naućzyćieli i sposo� b ićh 
dopuszćzania do uz"ytku w szkole okres� lają odrębne przepisy. 

§ 13.
1. W szkole działają zespoły naućzyćieli powoływane na ćzas okres� lony lub nieokres�lony przez 

dyrektora.
2. Praćą zespołu kieruje przewodnićząćy.
3. Zespoły praćują zgodnie z opraćowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizaćji 
      w danym roku szkolnym.

§ 14.
1. Dyrektor powierza opiekę wyćhowawćzą nad kaz"dym oddziałem jednemu z naućzyćieli, 

zwanemu dalej wyćhowawćą.
2. Wyćhowawstwo powierza się na dany rok szkolny , ćhyba z"e przyćzyny niezalez"ne od 

dyrektora staną się powodem zmiany wyćhowawćy.
3. Zmiana wyćhowawćy, poza przyćzynami, o jakićh mowa w ust. 2, moz"e nastąpić�:

1) na wniosek wyćhowawćy zaaprobowany przez dyrektora;
2) na pisemny, umotywowany, wspo� lny wniosek rodzićo� w, podpisany przez 2/3 ogo� łu 

rodzićo� w danego oddziału, zaaprobowany przez dyrektora.

§ 15.
1. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć� dla ućznio� w o spećyfićznyćh potrzebaćh rozwojowyćh, 

przez organizaćję indywidualnego naućzania lub indywidualnego toku nauki na zasadaćh 
okres�lonyćh w ustawie.

2. Dyrektor, w szćzego� lnyćh przypadkaćh okres� lonyćh przepisami prawa, moz"e zwolnić� ućznia, 
na podstawie orzećzenia lub opinii poradni psyćhologićzno - pedagogićznej, z drugiego 
obowiązkowego języka obćego.

§ 16.
Szkoła, za pos�rednićtwem psyćhologa  i pedagoga otaćza opieką ućznio� w, kto� rym z przyćzyn 
rozwojowyćh, rodzinnyćh lub losowyćh potrzebna jest pomoć i wsparćie, w tym pomoć 
materialna.

§ 17.
1. Szkoła zapewnia ućzniom dobrowolną oraz bezpłatną opiekę i pomoć psyćhologićzno-

pedagogićzną.
2. Do form pomoćy i opieki nalez"ą:

1) zajęćia dydaktyćzno-wyro� wnawćze;
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2) naućzanie indywidualne;
3) indywidualna pomoć naućzyćiela danego przedmiotu;
4) porady, konsultaćje, warsztaty;
5) zajęćia rewalidaćyjne;
6) zajęćia z psyćhologiem;
7) zajęćia logopedyćzne;
8) zajęćia z pedagogiem.

3. Szkoła moz"e udzielać� ućzniom (w miarę moz" liwos�ći) pomoćy materialnej ze s�rodko� w 
uzyskiwanyćh z innyćh z�ro� deł niz"  ujęte w planie finansowym, zgodnie z zasadami ustalonymi 
w wyniku porozumienia dyrektora z ofiarodawćą pomoćy.

§ 18.
1. W szkole, w porozumieniu z wyz"szymi ućzelniami, mogą być� organizowane ro� z"ne formy 

praktyk pedagogićznyćh dla studento� w.
2. Warunki prowadzenia praktyk, o kto� ryćh mowa w ust. 1, oraz zasady wynagradzania 

naućzyćieli prowadząćyćh te praktyki okres� lają odrębne przepisy.
3. Za włas�ćiwy przebieg zajęć� edukaćyjnyćh oraz praćy studenta odpowiada naućzyćiel będąćy 

opiekunem studenta.

Rozdział 5
Organizacja pracowni i innych pomieszczeń szkolnych

§ 19.
1. Do realizaćji ćelo� w statutowyćh szkoła posiada odpowiednie pomieszćzenia jak:

1) sale lekćyjne;
2) sala komputerowa;
3) biblioteka;
4) s�wietlića;
5) gabinet logopedy;
6) gabinet  psyćhologa i pedagoga;
7) harćo� wka;
8) szatnie;
9) stoło� wka;
10) sale sportowe, boisko.

2. Regulaminy praćowni, sal sportowyćh zatwierdza dyrektor.

§ 20.
1. Biblioteka wraz z ćzytelnią słuz"y realizaćji potrzeb i zainteresowan�  ućznio� w, zadan�  

dydaktyćzno-wyćhowawćzyćh szkoły, doskonaleniu warsztatu praćy naućzyćiela, 
popularyzowaniu wiedzy pedagogićznej ws�ro� d rodzićo� w oraz w miarę moz" liwos�ći wiedzy 

      o regionie.
2. Z biblioteki i ćzytelni mogą korzystać� ućzniowie, rodziće, naućzyćiele oraz praćownićy 

niepedagogićzni szkoły, a takz"e inne osoby za zgodą dyrektora.
3. Pomieszćzenia biblioteki szkolnej umoz" liwiają:

1) gromadzenie i opraćowywanie zbioro� w: podręćzniko� w, ksiąz"ek, ćzasopism i zbioro� w 
spećjalnyćh;

2) udostępnianie zbioro� w do domu oraz korzystanie z księgozbioru podręćznego w ćzytelni;
3) prowadzenie edukaćji ćzytelnićzej i medialnej.

4. Godziny praćy biblioteki umoz" liwiają dostęp do jej zbioro� w podćzas zajęć� lekćyjnyćh i po ićh 
zakon� ćzeniu.

5. Organizaćja biblioteki zapewnia w szćzego� lnos�ći warunki do:
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1) rozbudzania i rozwijania indywidualnyćh zainteresowan�  ućznio� w oraz wyrabiania
i pogłębiania u ućznio� w nawyku ćzytania i ućzenia się poprzez:
a) gromadzenie ro� z"norodnej literatury w postaći ksiąz"kowej i na nowoćzesnyćh nos�nikaćh

informaćji oraz gromadzenie i udostępnianie podręćzniko� w, materiało� w edukaćyjnyćh
i materiało� w ć�wićzeniowyćh oraz innyćh materiało� w bibliotećznyćh,

b) organizowanie spotkan�  z ćiekawymi ludz�mi: pisarzami, historykami, itp.,
ć) organizowanie konkurso� w ćzytelnićzyćh, literaćkićh, plastyćznyćh, itp.,
d) przygotowywanie montaz"y słowno-muzyćznyćh oraz insćenizaćji utworo� w literaćkićh,
e) wykonywanie gazetek tematyćznyćh,
f) indywidualne rozmowy z ćzytelnikami i doradztwo ćzytelnićze;

2) organizowania ro� z"norodnyćh działan�  rozwijająćyćh wraz" liwos�ć� kulturową i społećzną 
poprzez gromadzenie literatury dotyćząćej regionu, w kto� rym z"yjemy, obrzędo� w i tradyćji 
polskićh i obćyćh, symboli narodowyćh, Unii Europejskiej, wiedzy o patronie, savoir-vivre
i popularyzowanie tej wiedzy.

6. Zakres wspo� łpraćy biblioteki obejmuje w szćzego� lnos�ći:
1) z ućzniami:

a) informowanie ućznio� w o zasadaćh udostępniania zbioro� w i wyszukiwania informaćji na
okres� lony temat,

b) indywidualne podejs�ćie do ućznio� w z uwzględnieniem ućznio� w zdolnyćh i mająćyćh 
trudnos�ći w nauće,

ć) informowanie ućznio� w o stanie ćzytelnićtwa,
2) z naućzyćielami i rodzićami:

a) informowanie o nowos�ćiaćh ksiąz"kowyćh i innyćh,
b) wspo� łpraća w zakresie uzupełniania zbioro� w,
ć) wspo� lne przygotowywanie imprez szkolnyćh;

3) z innymi bibliotekami:
a) wspo� lne organizowanie zajęć� edukaćyjnyćh,
b) organizowanie wyćiećzek do innyćh bibliotek,
ć) ućzestnićtwo w spektaklaćh teatralnyćh i innyćh imprezaćh organizowanyćh przez inne 

biblioteki,
d) wspo� lne organizowanie konkurso� w,
e) prezentowanie two� rćzos�ći ućznio� w w innyćh bibliotekaćh,
f) wspo� lne organizowanie spotkan�  z ćiekawymi ludz�mi.

7. Inwentaryzaćję księgozbioru biblioteki regulują odrębne przepisy.
8. Szćzego� łowe zasady obowiązująće w biblioteće i ćzytelni okres�la regulamin.

§ 21.
1. Dla ućznio� w, kto� rzy muszą dłuz"ej przebywać� w szkole ze względu na ćzas praćy ićh rodzićo� w 

szkoła zapewnia moz" liwos�ć� korzystania ze s�wietlićy.
2. SGwietlića jest pozalekćyjną formą wyćhowawćzo-opiekun� ćzej działalnos�ći szkoły. Czas praćy 

s�wietlićy okres� lany jest ćoroćznie w zalez"nos�ći od potrzeb.
3. Zajęćia prowadzone są w oparćiu o plan dydaktyćzno-wyćhowawćzy grup s�wietlićowyćh. 

Plany praćy grup s�wietlićowyćh są układane kaz"dego roku i uwzględniają wiek ućznio� w i ićh 
zainteresowania.

4. Szćzego� łowe ćele i zadania wyćhowawćze, kto� re uwzględniają potrzeby edukaćyjne oraz 
rozwojowe ućznio� w, a takz"e ićh moz" liwos�ći psyćhofizyćzne, w tym zajęćia rozwijająće 
zainteresowania ućznio� w, zajęćia zapewniająće prawidłowy rozwo� j fizyćzny oraz odrabianie 
lekćji ujmowane są w dzienniku zajęć� s�wietlićy.

5. Ućzniowie ućzęszćzająćy na zajęćia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu s�wietlićy.

§ 22.
1. Szkoła zapewnia ućzniom moz" liwos�ć� spoz"yćia ćo najmniej jednego ćiepłego posiłku

w stoło� wće szkolnej.
2. Do korzystania z posiłko� w uprawnieni są:
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1) ućzniowie wnosząćy opłaty indywidualne;
2) ućzniowie, kto� ryćh wyz"ywienie finansuje Os�rodek Pomoćy Społećznej;

3. Zasady zaćhowania w stoło� wće i korzystania z niej okres� la regulamin.

Rozdział 6 
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

§ 23.
1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest naućzyćiel doradća zawodowy.
2. Zadaniem koordynatora jest m.in.:

1) planowanie działalnos�ći informaćyjno-doradćzej prowadzonej przez szkołę we wspo� łpraćy
z innymi naućzyćielami prowadząćymi zajęćia z zakresu doradztwa zawodowego w tym z 
wyćhowawćami klas;

2) dokonywanie systematyćznej diagnozy zapotrzebowania ućznio� w na informaćje i pomoć   
w planowaniu dalszego kształćenia i kariery zawodowej;

3) gromadzenie, aktualizaćja i udostępnianie informaćji edukaćyjnyćh i zawodowyćh dla 
ućznio� w;

4) wskazywanie ućzniom, rodzićom i naućzyćielom z�ro� deł informaćji na temat:
a) rynku praćy oraz trendo� w rozwojowyćh zawodo� w i zatrudnienia,
b) moz" liwos�ći wykorzystania posiadanyćh uzdolnien�  i talento� w w praćy,
ć) moz" liwos�ći dalszego kształćenia dla ućznio� w z problemami emoćjonalnymi                         

i niedostosowaniem społećznym,
d) programo� w edukaćyjnyćh Unii Europejskiej oraz poro� wnywalnos�ći dyplomo� w                   

i ćertyfikato� w zawodowyćh;
5) prowadzenie indywidualnego doradztwa edukaćyjnego i zawodowego dla ućznio� w i ićh 

rodzićo� w;
6) prowadzenie grupowyćh zajęć� aktywizująćyćh, przygotowująćyćh ućznio� w do s�wiadomego

planowania kariery i podjęćia roli zawodowej;
7) wspieranie rodzićo� w i naućzyćieli w działaniaćh doradćzyćh przez organizowanie spotkan�  

szkoleniowo-informaćyjnyćh, gromadzenie, udostępnianie informaćji i materiało� w do 
praćy z ućzniami;

8) wspo� łpraća z instytućjami wspierająćymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.

Rozdział 7 
Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 24.
1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku praćy z naućzyćielami regulują odrębne 

przepisy.
2. Kwalifikaćje naućzyćieli okres� lają odrębne przepisy.

§ 25.
1. Naućzyćiele prowadzą praćę dydaktyćzno-wyćhowawćzą i opiekun� ćzą.
2. W ćelu realizaćji swoićh obowiązko� w naućzyćiel jest zobowiązany przede wszystkim do 

wykonywania następująćyćh zadan� :
1) przedstawiania programu naućzania i proponowania podręćzniko� w obowiązująćyćh 

ućznio� w;
2) realizowania programo� w kształćenia oraz wyćhowania i opieki;
3) włas�ćiwego doboru metod, form organizaćyjnyćh i s�rodko� w dydaktyćznyćh w naućzaniu 

przydzielonyćh zajęć� edukaćyjnyćh;
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4) realizowania programo� w i plano� w praćy szkoły w zakresie wskazanym dla danego 
naućzyćiela;

5) realizowania zajęć� opiekun� ćzyćh i wyćhowawćzyćh uwzględniająćyćh potrzeby
i zainteresowania ućznio� w w przewidzianym przepisami prawa wymiarze i zakresie;

6) wzbogaćania swojego warsztatu praćy dydaktyćzno-wyćhowawćzej;
7) wspierania, poprzez działania pedagogićzne, rozwoju psyćhofizyćznego ućznio� w, ićh 

zdolnos�ći oraz zainteresowan�  dostosowanyćh do potrzeb ućznio� w;
8) udzielania pomoćy ućzniom w przezwyćięz"aniu niepowodzen�  szkolnyćh;
9) bezstronnego, obiektywnego, sprawiedliwego oraz systematyćznego oćeniania

i traktowania wszystkićh ućznio� w;
10) informowania rodzićo� w ućznio� w i wszystkićh ćzłonko� w rady pedagogićznej

(w zalez"nos�ći od potrzeb i sytuaćji) o osiągnięćiaćh i niepowodzeniaćh szkolnyćh swoićh 
ućznio� w;

11) ućzestnićzenia w ro� z"nyćh formaćh doskonalenia zawodowego;
12) prawidłowego prowadzenia dokumentaćji dotyćząćej naućzania przedmiotu

i działalnos�ći wyćhowawćzej, zgodnie z obowiązująćymi przepisami i polećeniami 
dyrektora;

13) pełnienia dyz"uro� w zgodnie z przyjętym harmonogramem;
14) sprawowania opieki nad ućzniami w ćzasie zajęć� dydaktyćznyćh i wyćhowawćzyćh na 

terenie szkoły i poza nią, zgodnie z przepisami BHP i odrębnymi regulaminami;
15) wykonywania polećen�  słuz"bowyćh.

§ 26.
1. Wyćhowawća sprawuje opiekę wyćhowawćzą nad powierzonym mu oddziałem, tworzy 

warunki wspomagająće harmonijny rozwo� j ućznio� w tego oddziału, proćes ućzenia się oraz 
przygotowanie do samodzielnego z"yćia.

2. Zadania, prawa i obowiązki wyćhowawćy okres� lają obowiązująće przepisy oraz statut.
3. Wyćhowawća klasy realizuje przede wszystkim następująće zadania:

1) organizuje proćes wyćhowania w oddziale, dostosowująć s�rodki oddziaływania do sytuaćji 
i potrzeb ućznia;

2) wspo� łdziała z naućzyćielami ućząćymi w oddziale i koordynuje ićh działania 
wyćhowawćze;

3) wspo� łpraćuje z rodzićami ućznio� w oraz włąćza ićh w programowe i organizaćyjne sprawy 
oddziału i szkoły;

4) organizuje indywidualną opiekę nad ućzniami sprawiająćymi trudnos�ći wyćhowawćze;
5) ustala roćzny plan praćy wyćhowawćzej i tematykę zajęć� do dyspozyćji wyćhowawćy;
6) ustala s�ro� droćzne i roćzne oćeny zaćhowania ućznio� w w oparćiu o kryteria i terminy 

okres� lone w statućie oraz obowiązująće w tym zakresie przepisy prawa;
7) prowadzi dokumentaćję oddziału;

4. Wyćhowawća ma m.in. prawo do:
1) uzyskania pomoćy merytoryćznej i psyćhologićzno-pedagogićznej potrzebnej mu do praćy 

wyćhowawćzej;
2) wnioskowania o przyznanie pomoćy finansowej dla ućznia przeznaćzonej na ćel związany 

z zdaniami oddziału (wyćiećzki, wyjs�ćia do kina, teatru itp.) ze s�rodko� w zgromadzonyćh 
przez radę rodzićo� w lub sponsoro� w szkoły

§ 27.
1. W szkole jest zatrudniony psyćholog i pedagog.
2. Do zadan�  psyćhologa i pedagoga nalez"y planowanie własnej praćy oraz w szćzego� lnos�ći:

1) rozpoznawanie indywidualnyćh potrzeb ućznio� w oraz analizowanie przyćzyn niepowodzen�  
szkolnyćh;
2) udzielanie pomoćy ućzniom w eliminowaniu napięć� psyćhićznyćh na tle niepowodzen�  

szkolnyćh;

11



3) przećiwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społećznego;
4) organizowanie ro� z"nyćh form terapii dla ućznio� w z objawami niedostosowania 

społećznego;
5) prowadzenie poradnićtwa psyćhologićznego dla ućznio� w, naućzyćieli i rodzićo� w;
6) wspo� łpraća z naućzyćielami w realizaćji zadan�  profilaktyćznyćh, wyćhowawćzyćh oraz 

zdrowotnyćh;
7) wspo� łpraća z naućzyćielami, wyćhowawćami i rodzićami przy minimalizowaniu skutko� w 

zaburzen�  rozwojowyćh, zapobieganiu zaburzeniom zaćhowania ućznio� w;
8) dokonywanie okresowyćh analiz sytuaćji psyćhologićznej ućznio� w;
9) wspo� łpraća z organami szkoły oraz instytućjami wspierająćymi i wspo� łpraćująćymi ze 

szkołą w sprawaćh dotyćząćyćh ućznio� w;
10) systematyćzne prowadzenie dokumentaćji dotyćząćej praćy psyćhologa i pedagoga.

§ 28.
1. W szkole zatrudniony jest naućzyćiel bibliotekarz, kto� ry gromadzi, opraćowuje i udostępnia 

zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszećhniania ćzytelnićtwa
i przygotowania do korzystania z informaćji w szkole.

2. Do zadan�  bibliotekarza nalez"y m.in.:
1) w ramaćh praćy pedagogićznej:

a) udostępnianie zbioro� w, organizowanie warsztatu informaćyjnego,
b) sprawowanie nadzoru nad ućzniami przebywająćymi w biblioteće i ćzytelni,
ć) prowadzenie działalnos�ći informaćyjnej,
d) udzielanie porad przy wyborze lektury,
e) opiekowanie się zespołami ućznio� w wspo� łpraćująćyćh z biblioteką i pomagająćyćh 

bibliotekarzowi w praćy,
f) prowadzenie ro� z"norodnyćh form upowszećhniania ćzytelnićtwa (wystawy, konkursy, 

inne imprezy ćzytelnićze) i umiejętnos�ći korzystania z informaćji,
g) wspomaganie naućzyćieli i wyćhowawćo� w w praćy dydaktyćznej i wyćhowawćzej przez

wskazywanie włas�ćiwej lektury i informaćji,
h) udział w realizaćji zadan�  dydaktyćzno-wyćhowawćzyćh szkoły poprzez wspo� łpraćę

z wyćhowawćami klas, naućzyćielami, rodzićami, bibliotekarzami innyćh szko� ł
i bibliotek, w tym pedagogićznyćh i publićznyćh oraz innymi instytućjami 
pozaszkolnymi;

2) w ramaćh prać organizaćyjno-tećhnićznyćh m.in.:
a) informowanie rady pedagogićznej na podstawie prowadzonej statystyki wypoz"yćzen�

i obserwaćji o poziomie ćzytelnićtwa w poszćzego� lnyćh klasaćh,
b) gromadzenie, ewidenćja (ze szćzego� lnym uwzględnieniem ewidenćji podręćzniko� w)

i selekćja zbioro� w,
ć) sporządzanie plano� w praćy oraz okresowyćh i roćznyćh sprawozdan�  z prowadzonej 

działalnos�ći,
d) organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informaćyjnego biblioteki.

§ 29.
W szkole zatrudniony jest logopeda, do kto� rego zadan�  nalez"y w szćzego� lnos�ći:
1) dokonywanie diagnoz logopedyćznyćh;
2) tworzenie programo� w terapii logopedyćznej uwzględniająćyćh indywidualne potrzeby 

ućznio� w;
3) działania w zakresie profilaktyki logopedyćznej i prowadzenie terapii logopedyćznej;
4) motywowanie ućznio� w do działan�  niwelująćyćh zaburzenia artykulaćyjne;
5) wzmaćnianie wiary ućznio� w we własne moz" liwos�ći, rozwijanie samoakćeptaćji

i kształtowanie pozytywnej samooćeny;
6) wyro� wnywanie szans edukaćyjnyćh ućznio� w z wadą wymowy;
7) prowadzenie ć�wićzen�  wspomagająćyćh terapię zburzen�  komunikaćji werbalnej;
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8) utrzymywanie stałej wspo� łpraćy z rodzićami ućznio� w, pozostająćyćh pod opieką logopedy,
w ćelu ujednolićenia oddziaływan�  terapeutyćznyćh;

9) utrzymywanie wspo� łpraćy z wyćhowawćami i psyćhologiem.

§ 30.
1. W szkole zatrudnieni są praćownićy obsługi.
2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku praćy, praćowniko� w obsługi oraz ićh prawa

i obowiązki okres� lają odrębne przepisy oraz ićh zakresy ćzynnos�ći.

Rozdział 8
Uczniowie, ich prawa i obowiązki, nagrody i kary

§ 31.
1. Prawa i obowiązki ućznia okres�lają obowiązująće przepisy prawa os�wiatowego oraz statut.
2. Ućzniowie mają prawo do:

1) poszanowania godnos�ći osobistej;
2) zapoznawania się z programem naućzania, jego tres�ćią, ćelami i stawianymi im 

wymaganiami;
3) jawnej i umotywowanej oćeny ićh postępo� w w nauće;
4) takiej organizaćji z"yćia szkolnego, kto� ra umoz" liwia zaćhowanie włas�ćiwyćh proporćji 

między wysiłkiem szkolnym a moz" liwos�ćią rozwijania i zaspakajania własnyćh 
zainteresowan� ;

5) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
6) organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalnos�ći kulturalnej, os�wiatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moz" liwos�ćiami;
7) wyboru naućzyćiela pełniąćego rolę opiekuna samorządu ućzniowskiego;
8) indywidualnej organizaćji kształćenia w uzasadnionyćh przypadkaćh;
9) swobodnego wyboru zajęć� międzyklasowyćh i pozalekćyjnyćh w ramaćh oferty szkoły 

oraz wnioskowania o poszerzenie tej oferty;
10) korzystania z księgozbioru i urządzen�  szkoły poza planowymi zajęćiami w porozumieniu 

z dyrektorem lub naućzyćielem;
11) indywidualnej, doraz�nej pomoćy ze strony naućzyćieli w przypadku trudnos�ći

z opanowaniem materiału oraz indywidualnej opieki, jes�li wymaga tego sytuaćja 
rodzinna, materialna lub losowa ućznia;

12) uzyskiwania nagro� d (wyro� z"nien� ) za swoje osiągnięćia.
3. Ućzniowie mają obowiązek:

1) systematyćznego ućzestnićzenia w zajęćiaćh obowiązkowyćh oraz pełnego 
wykorzystywania moz" liwos�ći pozyskania umiejętnos�ći i wiedzy;

2) takiego zaćhowania, kto� re:
a) nie narusza godnos�ći osobistej innyćh ćzłonko� w społećznos�ći szkolnej,
b) nie utrudnia innym ućzestnikom korzystania z zajęć�, a naućzyćielom praćy,
ć) nie powoduje zagroz"enia bezpiećzen� stwa;

3) przestrzegania postanowien�  statutu oraz polećen�  praćowniko� w szkoły;
4) szćzego� lnej dbałos�ći o dobre imię i honor szkoły.

4. Zwolnienie ućznia z zajęć� szkolnyćh z powodo� w niezwiązanyćh ze stanem zdrowia na okres 
dłuz"szy niz"  dwa tygodnie wymaga zgody dyrektora.

5. Ućzen�  nie moz"e korzystać� z telefonu komo� rkowego do ćelo� w osobistyćh w szkole
(z wyjątkiem strefy „telefon do rodzića”). Nagrywanie dz�więku i obrazu  przez ućznio� w za 
pomoćą telefonu lub innego urządzenia elektronićznego jest moz" liwe tylko za zgodą osoby 
nagrywanej lub fotografowanej.

§ 32. 
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1. W przypadku naruszenia praw ućznia lub naruszenia praw zawartyćh w Konwenćji
o prawaćh dziećka ućzen�  lub jego rodzić ma prawo odwołać� się do dyrektora za 
pos�rednićtwem wyćhowawćy w ćiągu 7 dni od zajs�ćia.

2. Dyrektor rozpatruje skargę ućznia w ćiągu 7 dni i informuje o zajętym stanowisku.

§ 33.
1. Stro� j ućznia powinien być� ćzysty, sćhludny oraz adekwatny do zajęć� w jakićh ućzen�  

ućzestnićzy tak by nie zagraz"ało to bezpiećzen� stwu jego i innyćh ućznio� w.
2. W szkole obowiązuje zmienne obuwie, kto� re powinno być� wygodne, dobrze trzymająće się 

nogi, przewiewne.
3. Zajęćiami wymagająćymi okres�lonego stroju są zajęćia wyćhowania fizyćznego, na kto� ryćh 

obowiązuje biała bawełniana koszulka i kro� tkie ćiemne spodenki lub dres oraz sportowe 
obuwie;

4. W ćzasie uroćzystos�ći szkolnyćh obowiązuje stro� j galowy, na kto� ry składa się biała bluzka lub
koszula i ćiemne – ćzarne lub granatowe – długie spodnie lub spo� dnića, sukienka.

§ 34. 
1. Za szćzego� lne osiągnięćia, dokonania i wzorową postawę ućzniowie mogą otrzymać�, opro� ćz 

okres�lonyćh odrębnymi przepisami prawa, następująće nagrody:
1) ustną lub pisemną poćhwałę wyćhowawćy lub naućzyćiela;
2) poćhwałę dyrektora wobeć danego oddziału lub ćałej społećznos�ći ućzniowskiej;
3) dyplom lub nagrodę ksiąz"kową;
4) wyro� z"nienie na gazetće szkolnej i stronie internetowej;
5) list gratulaćyjny do rodzićo� w.

2. Ućzen� , na wniosek organo� w szkoły, moz"e ro� wniez"  otrzymywać� inne nagrody niz"  wymienione 
w statućie. Organ wnioskująćy o nagrodę ustanawia tę nagrodę i okres� la regulamin jej 
przyznawania.

3. Nagrody i wyro� z"nienia przyznaje dyrektor na wniosek poszćzego� lnyćh wyćhowawćo� w
i naućzyćieli, przewodnićząćego samorządu ućzniowskiego, przewodnićząćego rady rodzićo� w
lub z własnej inićjatywy.

4. Do przyznanej nagrody ućzen�  lub jego rodziće moz"e wnies�ć� uzasadnione zastrzez"enie do 
dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania.

§ 35. 
1. Za ćzyn niezgodny z obowiązująćymi przepisami lub inne naruszenie zasad wspo� łz"yćia 

społećznego ućzen�  moz"e być� ukarany.
2. Ustala się następująće rodzaje kar wymierzanyćh ućzniom:

1) upomnienie udzielane ućzniowi ustnie albo pisemnie przez wyćhowawćę;
2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły (ustna lub pisemna);
3) obniz"enie oćeny zaćhowania;
4) przeniesienie przez dyrektora do ro� wnoległego oddziału (o ile jest to moz" liwe w danym 

roku szkolnym);
5) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
6) wystosowanie przez dyrektora wniosku do kuratora o przeniesienie ućznia do innej 

szkoły.
3. Kary są wymierzane przez osoby wskazane w ust. 2 z własnej inićjatywy lub na wniosek 

poszćzego� lnyćh naućzyćieli lub rady pedagogićznej.
4. Wystosowanie przez dyrektora wniosku do kuratora o przeniesienie do innej szkoły moz"e 

nastąpić� w przypadkaćh:
1) raz"ąćego naruszenia przez ućznia zasad wspo� łz"yćia społećznego, a w szćzego� lnos�ći:

a) dokonania kradziez"y, rozboju, pobićia lub zranienia ćzłowieka,
b) podejmowania działan�  i prezentowania zaćhowan�  mogąćyćh mieć� demoralizująćy 

wpływ na innyćh ućznio� w jak posiadanie, sprzedaz" , rozprowadzanie lub zaz"ywanie 
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s�rodko� w odurzająćyćh, posiadanie lub spoz"yćie alkoholu na terenie szkoły lub w ćzasie 
zajęć� pozalekćyjnyćh i pozaszkolnyćh,

ć) przebywanie na zajęćiaćh szkolnyćh w stanie nietrzez�wym lub pod wpływem s�rodko� w 
odurzająćyćh,

d) dopuszćzania się przez ućznia akto� w wandalizmu,
e) postępowania uwłaćzająćego godnos�ći własnej ućznia lub innyćh ćzłonko� w 

społećznos�ći szkolnej lub tez"  godząćego w dobre imię szkoły,
f) za nielegalne wykorzystanie nagrania wykonanego w s�rodowisku szkolnym

w Internećie i innyćh s�rodkaćh masowego przekazu;
2) systematyćznego opuszćzania przez ućznia obowiązkowyćh zajęć� bez usprawiedliwienia, 

mimo podjętyćh przez szkołę działan�  wyćhowawćzyćh;
5. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodzićo� w ućznia o zastosowanej wobeć niego karze

z podaniem przyćzyn zastosowania takiego s�rodka wyćhowawćzego.

§ 36. 
1. Ućzniowi i jego rodzićom przysługuje prawo odwołania się od kary w formie pisemnej

w ćiągu 7 dni:
1) do wyćhowawćy klasy;
2) do dyrektora;

2. Wyćhowawća, uznająć odwołanie za uzasadnione, moz"e ućhylić� wymierzoną karę, informująć
o tym dyrektora.

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ćiągu 7 dni i ustosunkowuje się do niego o ćzym informuje 
rodzićo� w.

4. Dećyzja dyrektora jest ostatećzna.

§ 37.
1. Rada pedagogićzna moz"e podjąć� ućhwałę w sprawie skres�lenia pełnoletniego ućznia          

z listy ućznio� w. Dećyzję o skres� leniu ućznia z listy ućznio� w podejmuje dyrektor szkoły.
2.  Podstawą do skres�lenia ućznia pełnoletniego jest:

1) brak rokowan� , ćo do ukon� ćzenia przez niego szkoły podstawowej, w tym absenćja 
uniemoz" liwiająća klasyfikowanie ućznia,

2) dećyzja ućznia o rezygnaćji z dalszej nauki w szkole.
3. Ućzniowi i jego rodzićom, prawnym opiekunom przysługuje prawo do odwołania się od 

dećyzji dyrektora szkoły o skres� leniu pełnoletniego ućznia z listy ućznio� w do organu 
sprawująćego nadzo� r pedagogićzny – Mazowiećkiego Kuratora Os�wiaty w Warszawie       
w terminie 14 dni od doręćzenia dećyzji

Rozdział 9 
Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 38.
1. Oćenianie osiągnięć� edukaćyjnyćh i zaćhowania ućznia odbywa się w ramaćh oćeniania 

wewnątrzszkolnego.
2. Szkoła organizuje egzamin zewnętrzny dla ućznio� w zgodnie z odrębnymi przepisami.

§39.
1. Oćenianie wewnątrzszkolne osiągnięć� edukaćyjnyćh ućznia polega na rozpoznawaniu przez 

naućzyćieli poziomu i postępo� w w opanowaniu przez ućznia wiadomos�ći i umiejętnos�ći
w stosunku do wymagan�  edukaćyjnyćh wynikająćyćh z podstawy programowej
i realizowanyćh w szkole programo� w naućzania uwzględniająćyćh tę podstawę oraz 
formułowaniu oćeny.

2. Oćenianie wewnątrzszkolne ma na ćelu:

15



1) informowanie ućznia o poziomie jego osiągnięć� edukaćyjnyćh i o postępaćh w tym 
zakresie,

2) udzielanie ućzniowi pomoćy w nauće poprzez przekazywanie informaćji o tym, ćo zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej ućzyć�,

3) udzielanie wskazo� wek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
4) motywowanie ućznia do dalszyćh postępo� w w nauće,
5) dostarćzanie rodzićom i naućzyćielom informaćji o postępaćh i trudnos�ćiaćh w nauće oraz 

o szćzego� lnyćh uzdolnieniaćh ućznia,
6) umoz" liwienie naućzyćielom doskonalenia organizaćji i metod praćy dydaktyćzno-

wyćhowawćzej.
3. Oćenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez naućzyćieli wymagan�  edukaćyjnyćh niezbędnyćh do otrzymania przez
ućznia poszćzego� lnyćh s�ro� droćznyćh i roćznyćh oćen klasyfikaćyjnyćh oraz informowanie 
o nićh ućznio� w i rodzićo� w,

2) biez"ąće oćenianie i s�ro� droćzne klasyfikowanie według skali i w formaćh przyjętyćh 
w niniejszym dokumenćie,

3) przeprowadzanie egzamino� w klasyfikaćyjnyćh,
4) ustalanie roćznyćh oćen klasyfikaćyjnyćh,
5) ustalanie warunko� w i sposobu przekazywania rodzićom informaćji o postępaćh 

i trudnos�ćiaćh w nauće oraz o szćzego� lnyćh uzdolnieniaćh ućznia,
6) ustalanie warunko� w i trybu otrzymania wyz"szyćh niz"  przewidywane roćznyćh oćen 

klasyfikaćyjnyćh z obowiązkowyćh i dodatkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh.
4. Składnikami stanowiąćymi przedmiot oćeny są:

1) zakres wiadomos�ći i umiejętnos�ći,
2) rozumienie materiału naukowego,
3) umiejętnos�ći stosowania wiedzy,
4) kultura przekazywania wiadomos�ći.

5. Szćzego� lną uwagę nalez"y zwraćać� na sprawdzanie takićh umiejętnos�ći, jak:
1) planowanie praćy,
2) prowadzenie obserwaćji i dos�wiadćzen� , notowanie ićh wyniko� w w postaći słownej

i grafićznej (tabele, wykresy, rysunki, sćhematy),
3) planowanie i prowadzenie hodowli szkolnyćh,
4) korzystanie z pomoćy dydaktyćznyćh, np. mikroskopu, termometru, słownika, 

enćyklopedii itp.
5) umiejętnos�ć� zrelaćjonowania praćy domowej,
6) udział w dyskusjaćh, pogadankaćh,
7) relaćjonowanie efekto� w praćy grupowej.

6. W oćenianiu ućznia wskazane jest uwzględnianie dodatkowyćh form w postaći:
1) tećhnik dramowyćh, plastyćznyćh,
2) gier dydaktyćznyćh,
3) quizo� w, konkurso� w.

7. Oćenianie biez"ąće z zajęć� edukaćyjnyćh ma na ćelu monitorowanie praćy ućznia oraz 
przekazywanie ućzniowi informaćji o jego osiągnięćiaćh edukaćyjnyćh pomagająćyćh
w ućzeniu się, poprzez wskazanie, ćo ućzen�  robi dobrze, ćo i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się ućzyć�.

§40.
1. Naućzyćiele na poćzątku roku szkolnego (do 20 wrzes�nia) ustnie  informują ućznio� w na 

zajęćiaćh edukaćyjnyćh oraz (do 30 wrzes�nia) rodzićo� w na zebraniaćh o:
1) wymaganiaćh edukaćyjnyćh niezbędnyćh do otrzymania przez ućznia poszćzego� lnyćh 

s�ro� droćznyćh i roćznyćh oćen klasyfikaćyjnyćh z zajęć� edukaćyjnyćh, wynikająćyćh 
z realizowanego przez siebie programu naućzania,

2) sposobaćh sprawdzania osiągnięć� edukaćyjnyćh ućznio� w,
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3) warunkaćh i trybie uzyskania wyz"szej niz"  przewidywana roćznej oćeny klasyfikaćyjnej 
z zajęć� edukaćyjnyćh.

2. Zapisy przedmiotowyćh zasad oćeniania nie mogą być� sprzećzne z zasadami oćeniania 
wewnątrzszkolnego zawartymi w statućie.

§41.
1. Naućzyćiel jest obowiązany indywidualizować� praćę z ućzniem na zajęćiaćh edukaćyjnyćh 

odpowiednio do potrzeb rozwojowyćh i edukaćyjnyćh oraz moz" liwos�ći psyćhofizyćznyćh 
ućznia.

2. Naućzyćiel jest obowiązany dostosować� wymagania edukaćyjne do indywidualnyćh potrzeb 
rozwojowyćh i edukaćyjnyćh oraz moz" liwos�ći psyćhofizyćznyćh ućznia:
1) posiadająćego orzećzenie o potrzebie kształćenia spećjalnego – na podstawie tego 

orzećzenia oraz ustalen�  zawartyćh w indywidualnym programie edukaćyjno – 
terapeutyćznym;

2) posiadająćego orzećzenia o potrzebie indywidualnego naućzania – na podstawie tego 
orzećzenia;

3) posiadająćego opinię poradni psyćhologićzno – pedagogićznej, w tym poradni 
spećjalistyćznej, o spećyfićznyćh trudnos�ćiaćh w ućzeniu się lub inną opinię poradni 
psyćhologićzno – pedagogićznej, w tym poradni spećjalistyćznej, wskazująćą na potrzebę 
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadająćego orzećzenia lub opinii wymienionyćh w pkt. 1 – 3, kto� ry objęty jest 
pomoćą psyćhologićzno – pedagogićzną w szkole – na podstawie rozpoznania 
indywidualnyćh potrzeb rozwojowyćh i edukaćyjnyćh oraz indywidualnyćh moz" liwos�ći 
psyćhofizyćznyćh ućznia dokonanego przez naućzyćieli i spećjalisto� w;

5) posiadająćego opinię lekarza o ogranićzonyćh moz" liwos�ćiaćh wykonywania przez ućznia 
okres� lonyćh ć�wićzen�  fizyćznyćh na zajęćiaćh wyćhowania fizyćznego – na podstawie tej 
opinii.

3. Opinia poradni psyćhologićzno – pedagogićznej, w tym poradni spećjalistyćznej, 
o spećyfićznyćh trudnos�ćiaćh w ućzeniu się moz"e być� wydana ućzniowi nie wćzes�niej niz"  po 
ukon� ćzeniu klasy III szkoły podstawowej i nie po� z�niej niz"  do ukon� ćzenia szkoły podstawowej.

9.1  Ocenianie,  klasyfikowanie i promowanie w klasach I – III

§42.
1. Oćenianie biez"ąće polega na ćiągłej obserwaćji ućznia, gromadzeniu jego prać oraz 

wystawianiu oćen ćyfrowyćh w skali 1–6 (jako oćenianie wspomagająće).
1. Opro� ćz biez"ąćyćh oćen i komentarzy pisemnyćh naućzyćiele klas I – III stosują ro� z"norodne 

formy ustnyćh oćen biez"ąćyćh, np.: w formie poćhwały, gratulaćji, wskazo� wek do praćy, itp.
2. Oćenę nalez"y kierować� do dziećka (realizująć zasadę podmiotowego traktowania) 

i do rodzićo� w.
3. Przy oćenianiu naućzyćiel powinien brać� pod uwagę:

1) zaangaz"owanie i włoz"ony w praćę wysiłek ućznia,
2) umiejętnos�ć� stawiania pytan�  i formułowania problemo� w,
3) dobo� r form i metod w poszukiwaniu rozwiązania problemo� w,
4) stopien�  opanowania materiału.
Oćeniająć postępy dziećka, nalez"y brać� pod uwagę nie tylko jego predyspozyćje, ale i 
moz" liwos�ći psyćhofizyćzne.

4. Przeprowadzanie sprawdziano� w.
1) Częstotliwos�ć� sprawdziano� w pisemnyćh w klasaćh I – III ustala naućzyćiel, dostosowująć 

ićh lićzbę do moz" liwos�ći psyćhofizyćznyćh ućznio� w.
2) Sprawdziany pisemne są zapowiadane z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
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3) Poprawianie sprawdzianu pisemnego wymaga podkres�lenia błędo� w i opatrzenia praćy 
komentarzem naućzyćiela.

6. W klasaćh I – III s�ro� droćzne i roćzne oćeny klasyfikaćyjne z zajęć� edukaćyjnyćh są oćenami 
opisowymi.

7. Oćenianie klasyfikaćyjne s�ro� droćzne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć� 
edukaćyjnyćh ućznia i jego zaćhowania oraz wypełnieniu arkusza oćeny opisowej.   
W arkuszu znajdują się następująće kategorie, kto� re składają się na ćharakterystykę 
rozwoju ućznia:
1) Rozwo� j poznawćzy:

a) mo� wienie i słućhanie,
b) ćzytanie i pisanie,
ć) umiejętnos�ći matematyćzne,
d) umiejętnos�ći przyrodnićze,

2) Rozwo� j artystyćzny,
3) Rozwo� j fizyćzny,
4) Rozwo� j społećzno-emoćjonalny,
5) Edukaćja informatyćzna,
6) Religia (oćena ćyfrowa),
7) Edukaćja językowa
W ramaćh tyćh kategorii wymienione są umiejętnos�ći, kto� re opisują daną sferę rozwoju 
dziećka. Naućzyćiel wypełniająć arkusz oćeny opisowej, podkres� la te umiejętnos�ći, kto� re 
zdobył dany ućzen� . Brak podkres�lenia jest sygnałem, z"e umiejętnos�ć� jeszćze się nie ujawniła 
lub ujawniła się w stopniu niezadowalająćym.
Oćena zawiera ro� wniez"  informaćję o tym, ćzy osiągnięćia edukaćyjne ućznia oćeniono 
pozytywnie ćzy negatywnie oraz wskazo� wki do praćy w II po� łroćzu.

8. SG ro� droćzna i roćzna opisowa oćena klasyfikaćyjna z zajęć� edukaćyjnyćh uwzględnia poziom 
i postępy w opanowaniu przez ućznia wiadomos�ći i umiejętnos�ći z zakresu wymagan�  
i efekto� w kształćenia dla I etapu edukaćyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe 
i edukaćyjne ućznia związane z przezwyćięz"aniem trudnos�ći w nauće lub rozwijaniem 
uzdolnien� .

9. Klasyfikaćja s�ro� droćzna i roćzna ućznia z niepełnosprawnos�ćią intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znaćznym w klasaćh I – III szkoły podstawowej polega na 
podsumowaniu jego osiągnięć�  z zajęć� edukaćyjnyćh i jego zaćhowania w danym roku 
szkolnym, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukaćyjnego opraćowanego dla 
niego.

10. Ućzen�  klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje w kaz"dym roku szkolnym promoćję do 
klasy programowo wyz"szej.

11. W wyjątkowyćh przypadkaćh, uzasadnionyćh poziomem rozwoju i osiągnięć� ućznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ućznia, rada pedagogićzna moz"e postanowić�
o powtarzaniu klasy przez ućznia, na wniosek wyćhowawćy oddziału po zasięgnięćiu opinii 
rodzićo� w ućznia lub na wniosek rodzićo� w ućznia po zasięgnięćiu opinii wyćhowawćy 
oddziału.

12. Na wniosek rodzićo� w ućznia i po uzyskaniu zgody wyćhowawćy oddziału  lub na wniosek 
wyćhowawćy oddziału i po uzyskaniu zgody rodzićo� w rada pedagogićzna moz"e postanowić� 
o promowaniu ućznia klasy I – II szkoły podstawowej do klasy programowo wyz"szej 
ro� wniez"  w ćiągu roku szkolnego, jez"eli poziom rozwoju i osiągnięć� ućznia rokuje 
opanowanie w jednym roku szkolnym tres�ći naućzania przewidzianyćh w programie 
naućzania dwo� ćh klas.
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9.2  Ocenianie w  klasach IV – VIII szkoły podstawowej 

§43. 
1. Ućzen�  w trakćie nauki w szkole otrzymuje oćeny:

1) biez"ąće;
2) klasyfikaćyjne:

- s�ro� droćzne i roćzne,
- kon� ćowe.

2. Oćeny biez"ąće,  klasyfikaćyjne s�ro� droćzne i  roćzne ustala się  w stopniaćh wg następująćej
skali:

nazwa pełna stosowane skro� ty symbol ćyfrowy

1) ćelująćy ćel 6

2) bardzo dobry bdb 5

3) dobry db 4

4) dostatećzny dst 3

5) dopuszćzająćy dop 2

6) niedostatećzny ndst 1

Pozytywnymi oćenami są oćeny wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 5. Negatywną oćeną jest 
oćena wymieniona w ust. 1. pkt 6.

3. Ustala się następująće kryteria wymagan� :

1) ogo� lne:

Wymagania wykraczające – posiadana wiedza i umiejętnos�ći znaćznie wykraćzająće poza 
program naućzania. Biegłe posługiwanie się zdobytymi wiadomos�ćiami w rozwiązywaniu 
problemo� w teoretyćznyćh i praktyćznyćh. Swobodne posługiwanie się terminologią 
naukową. Samodzielne i two� rćze rozwijanie własnyćh uzdolnien�  i zainteresowan� . Osiąganie 
sukćeso� w w konkursaćh i olimpiadaćh przedmiotowyćh, zawodaćh sportowyćh itp. 
Uzyskiwanie kwalifikaćji do finało� w na szćzeblu powiatowym.
Ućzen�  spełniająćy ww. kryteria otrzymuje ocenę celującą.

Wymagania dopełniające – opanowanie pełnego zakresu wiadomos�ći i umiejętnos�ći 
okres�lonyćh programem naućzania. Sprawne posługiwanie się zdobytą wiedzą, umiejętnos�ć� 
korzystania z ro� z"nyćh z�ro� deł informaćji, łąćzenie wiedzy z ro� z"nyćh przedmioto� w i dziedzin 
oraz stosowanie jej w nowyćh sytuaćjaćh. Poprawne posługiwanie się terminologią. 
Włas�ćiwe wyjas�nianie zjawisk bez ingerenćji naućzyćiela.
Ućzen�  spełniająćy ww. kryteria otrzymuje oćenę bardzo dobrą.

Wymagania rozszerzające – niepełne opanowanie wiadomos�ći okres� lonyćh programem 
naućzania, ale opanowanie tres�ći złoz"onyćh, trudniejszyćh od zalićzanyćh do wymagan�  
podstawowyćh oraz poprawne stosowanie zdobytyćh wiadomos�ći, samodzielne 
rozwiązywanie typowyćh problemo� w. Sporadyćzne błędy rzećzowe, językowe i stylistyćzne.
Ućzen�  spełniająćy ww. kryteria otrzymuje ocenę dobrą.

Wymagania podstawowe – opanowanie materiału programowego ogranićzone do tres�ći 
podstawowyćh z danego przedmiotu, ale połąćzone w związki logićzne. Umiejętnos�ć� 
zastosowania wiadomos�ći w sytuaćjaćh typowyćh i rozwiązywanie zadan�  według 
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poznanego wzorća.  Przekazywanie wiadomos�ći w języku zbliz"onym do potoćznego. 
Popełnia błędy.
Ućzen�  spełniająćy ww. kryteria otrzymuje oćenę dostateczną.

Wymagania konieczne – wykazywanie się znajomos�ćią tres�ći ćałkowićie niezbędnyćh
w dalszym zdobywaniu wiedzy z danego przedmiotu. Rozwiązywanie zadan�  o niewielkim 
stopniu trudnos�ći przy pomoćy naućzyćiela. Systematyćzna praća na miarę swoićh 
moz" liwos�ći.
Ućzen�  spełniająćy ww. kryteria otrzymuje oćenę dopuszczającą.

Stopień niedostateczny otrzymuje ućzen� , kto� ry nie opanował wiadomos�ći i umiejętnos�ći 
elementarnyćh, okres� lonyćh programem naućzania w danej klasie, a stwierdzone braki 
uniemoz" liwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. Nawet przy pomoćy 
naućzyćiela nie jest w stanie rozwiązać� zagadnien�  o niewielkim stopniu trudnos�ći. Nie 
praćował na lekćjaćh ani w domu. 

4. Przy ustalaniu oćen biez"ąćyćh dopuszćza się stosowanie pluso� w (+) i minuso� w (-)
z wyłąćzeniem stopnia ćelująćego.

5. Oćeny są jawne zaro� wno dla ućznia, jak i jego rodzićo� w.
6. Na pros�bę ućznia lub jego rodzićo� w naućzyćiel ustalająćy oćenę powinien ją uzasadnić�.
7. Oćenianie ućznio� w powinno odbywać� się systematyćznie w ćiągu semestru szkolnego.
8. Za wykonanie dodatkowyćh prać nadobowiązkowyćh naućzyćiel moz"e wystawić� ućzniowi 

oćenę ćelująćą, bardzo dobrą, dobrą. Brak lub z� le wykonana praća nadobowiązkowa nie 
moz"e być� podstawą do ustalenia ućzniowi oćeny niedostatećznej, dopuszćzająćej lub 
dostatećznej.

9. Przy ustalaniu oćeny z wyćhowania fizyćznego, tećhniki, zajęć� artystyćznyćh, plastyki
i muzyki nalez"y przede wszystkim brać� pod uwagę wysiłek wkładany przez ućznia 
w wywiązywanie się z obowiązko� w wynikająćyćh ze spećyfiki tyćh zajęć�, a w przypadku 
wyćhowania fizyćznego – takz"e systematyćznos�ć� udziału ućznia w zajęćiaćh.

10. W uzasadnionyćh przypadkaćh ućzen�  moz"e być� zwolniony na ćzas okres� lony z zajęć� 
wyćhowania fizyćznego lub informatyki.
1) Dyrektor szkoły zwalnia ućznia z wykonywania okres�lonyćh ć�wićzen�  fizyćznyćh na 

zajęćiaćh wyćhowania fizyćznego, na podstawie opinii o ogranićzonyćh moz" liwos�ćiaćh 
wykonywania przez ućznia tyćh ć�wićzen�  wydanej przez lekarza, na ćzas okres�lony w tej 
opinii.

2) Dyrektor szkoły zwalnia ućznia z realizaćji zajęć� wyćhowania fizyćznego lub informatyki, 
zajęć� artystyćznyćh, na podstawie opinii o braku moz" liwos�ći ućzestnićzenia ućznia w tyćh
zajęćiaćh wydanej przez lekarza, na ćzas okres�lony w tej opinii.

3) Jez"eli okres zwolnienia ućznia z realizaćji zajęć�, o kto� ryćh mowa w pkt. 2), uniemoz" liwia 
ustalenie s�ro� droćznej lub roćznej oćeny klasyfikaćyjnej, w dokumentaćji przebiegu 
naućzania zamiast oćeny klasyfikaćyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

11. W uzasadnionyćh przypadkaćh ućzen�  moz"e być� zwolniony z nauki drugiego języka obćego.
1) Dyrektor szkoły zwalnia ućznia z wadą słućhu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,

z niepełnosprawnos�ćiami sprzęz"onymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z nauki drugiego języka obćego nowoz"ytnego do kon� ća danego etapu edukaćyjnego na 
wniosek rodzićo� w oraz na podstawie opinii poradni psyćhologićzno – pedagogićznej,
w tym poradni spećjalistyćznej, z kto� rej wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka 
obćego nowoz"ytnego.

2) W przypadku ućznia, o kto� rym mowa w pkt. 1), posiadająćego orzećzenie o potrzebie 
kształćenia spećjalnego lub orzećzenie o potrzebie indywidualnego naućzania, z kto� rego 
wynika potrzeba zwolnienia ućznia z nauki drugiego języka obćego nowoz"ytnego, 
zwolnienie z nauki tego języka obćego nowoz"ytnego moz"e nastąpić� na podstawie tego 
orzećzenia.
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3) W przypadku zwolnienia ućznia z nauki drugiego języka obćego nowoz"ytnego
w dokumentaćji przebiegu naućzania zamiast oćeny klasyfikaćyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”.

12. Moz" liwe jest prowadzenie przez naućzyćieli klas od IV wzwyz"  kart obserwaćji ućznia lub 
klasy, umoz" liwiająćyćh notowanie nabytyćh umiejętnos�ći ćzy zdobytej wiedzy. Fakt 
prowadzenia karty obserwaćji podany jest do wiadomos�ći ućznio� w i ićh rodzićo� w. Karta 
przećhowywana jest w dokumentaćji naućzyćiela lub innym miejsću wskazanym przez 
dyrektora szkoły i moz"e stanowić� z�ro� dło informaćji dla wyćhowawćy podćzas spotkan�  z 
rodzićami ućznio� w.

13. Oćeny biez"ąće z zajęć� edukaćyjnyćh dla ućznio� w posiadająćyćh orzećzenie o potrzebie 
kształćenia spećjalnego, wydane ze względu na  niepełnosprawnos�ć� intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znaćznym są oćenami opisowymi.

14. Oćeny klasyfikaćyjne z zajęć� edukaćyjnyćh nie mają wpływu na oćenę klasyfikaćyjną 
zaćhowania.

9.3  Zasady przeprowadzania i poprawiania sprawdzianów

§44. 
1. Za sprawdzian pisemny uznaje się kaz"dą kontrolną pisemną praćę ućznia, obejmująćą 

dowolny zakres tres�ći przeprowadzany z ćałą klasą w ćzasie ćo najmniej 45 minut.
2. Praće klasowe są obowiązkowe dla wszystkićh ućznio� w.
3. Jez"eli z przyćzyn losowyćh ućzen�  nie moz"e napisać� praćy klasowej z ćałą klasą, to powinien 

to ućzynić� w terminie, kto� ry uzgodni z naućzyćielem.
4. Sprawdziany pisemne są zapowiadane z ćo najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

1) W ćiągu tygodnia moz"na zaplanować� ućzniom - klas IV-VI maksymalnie dwa, a ućzniom 
klas VII-VIII  trzy sprawdziany pisemne. W ćiągu dnia – jeden.

2) Naućzyćiel planująćy przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego wpisuje dzienniku 
elektronićznym informaćję o sprawdzianie z tygodniowym wyprzedzeniem.

3) Naućzyćiel podaje ućzniom punktaćję, przewidzianą za poszćzego� lne zadania ćzy 
polećenia oraz lićzbę punkto� w, wymaganą do otrzymania okres�lonej oćeny.

4) Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być� bez szćzego� lnie waz"nyćh powodo� w 
przekładane; jez"eli przełoz"enie sprawdzianu nastąpi z winy lub na pros�bę ućznio� w, to 
traćą moć ustalenia zawarte w pkt. 1) i 2).

5. Naućzyćiel opraćowująć sprawdzian, powinien uwzględnić� poniz"sze zasady ustalania oćen
i proporćje między kryteriami wymagan� :

a) bardzo dobry 90-100 % maks. lićzby punkto� w – wymagania dopełniające,
b) dobry 75- 89 % maks. lićzby punkto� w – wymagania rozszerzające,
ć) dostatećzny 50- 74 % maks. lićzby punkto� w – wymagania podstawowe,
d) dopuszćzająćy 30- 49 % maks. lićzby punkto� w – wymagania konieczne,
e) niedostatećzny    0- 29 % maks. lićzby punkto� w.

Nie kaz"dy sprawdzian musi zawierać� zadanie (polećenie) wykraczające poza podstawę 
programową. Oćenę ćelująćą otrzymuje ućzen� , kto� ry uzyskał minimum  95 % maks. lićzby 
punkto� w i prawidłowo wykonał zadanie dodatkowe.

6. Naućzyćiel zobowiązany jest do sprawdzenia pisemnyćh prać kontrolnyćh w terminie 
dwo� ćh tygodni.

7. Sprawdzone i oćenione pisemne praće ućznia oraz inna dokumentaćja dotyćząća oćeniania 
są udostępniane do wglądu ućzniowi i jego rodzićom na terenie szkoły.

8. Poprawa prać klasowyćh jest dobrowolna i  odbywa się poza lekćjami danego przedmiotu
w ćiągu dwo� ćh tygodni od daty rozdania prać. Ućzen�  pisze ją tylko raz.

9. Ućzen�  ma moz" liwos�ć� poprawy oćen negatywnyćh ze sprawdziano� w i prać klasowyćh.
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10. Jez"eli podćzas poprawy sprawdzianu ućzen�  uzyskał stopien�  wyz"szy, poprzedni stopien�  
wykorzystany jest tylko do oćeny systematyćznos�ći praćy ućznia i nie jest uwzględniany 
podćzas ustalania oćeny klasyfikaćyjnej.

11. Naućzyćiel ma obowiązek przećhowywać� sprawdziany pisemne ućznio� w do kon� ća roku 
szkolnego.

9.4  Klasyfikacja śródroczna i roczna

§45.
1. Rok szkolny składa się z dwo� ćh po� łroćzy.
2. Ućzen�  podlega klasyfikaćji s�ro� droćznej i roćznej. Klasyfikaćję s�ro� droćzną i roćzną 

przeprowadza się w przedostatnim lub ostatnim tygodniu danego po� łroćza.
3. Klasyfikaćja s�ro� droćzna, poćząwszy od klasy ćzwartej, polega na okresowym 

podsumowaniu  osiągnięć�  edukaćyjnyćh  ućznia  z  zajęć�  edukaćyjnyćh  okres�lonyćh
w szkolnym planie  naućzania   i ustaleniu  s�ro� droćznyćh oćen  klasyfikaćyjnyćh z tyćh zajęć� 
wg skali okres�lonej w niniejszym dokumenćie.

4. Rodziće ućznia,  kto� ry  w  wyniku  klasyfikaćji  s�ro� droćznej  uzyskał  s�rednią  oćen ćo 
najmniej 4,75 oraz ćo najmniej bardzo dobrą oćenę zaćhowania, otrzymują List 
Gratulaćyjny.

5. Klasyfikaćja roćzna, poćząwszy od klasy ćzwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć� 
edukaćyjnyćh ućznia z zajęć� edukaćyjnyćh w danym roku szkolnym i ustaleniu roćznyćh 
oćen klasyfikaćyjnyćh z tyćh zajęć�.

6. SG ro� droćzne i roćzne oćeny klasyfikaćyjne z zajęć� edukaćyjnyćh ustalają naućzyćiele 
prowadząćy poszćzego� lne zajęćia edukaćyjne.

7. SG ro� droćzne i roćzne oćeny klasyfikaćyjne z dodatkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh ustalają 
naućzyćiele prowadząćy poszćzego� lne dodatkowe zajęćia edukaćyjne. Roćzna (s�ro� droćzna) 
oćena klasyfikaćyjna z dodatkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh nie ma wpływu na promoćję do 
klasy programowo wyz"szej ani na ukon� ćzenie szkoły.

8. SG ro� droćzne i roćzne oćeny klasyfikaćyjne z zajęć� edukaćyjnyćh dla ućznio� w posiadająćyćh 
orzećzenie o potrzebie kształćenia spećjalnego ustalają naućzyćiele prowadząćy dane 
zajęćia edukaćyjne.

9. Ućzniowi, kto� ry ućzęszćzał na dodatkowe zajęćia edukaćyjne, religię i etykę, do s�redniej 
oćen wlićza się oćeny klasyfikaćyjne uzyskane z tyćh zajęć�. W przypadku, gdy ućzen�  
ućzęszćzał na zajęćia  religii i etyki do s�redniej oćen wlićza się oćeny z obydwu 
przedmioto� w.

10. Klasyfikaćja s�ro� droćzna i roćzna ućznia z niepełnosprawnos�ćią intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znaćznym, poćząwszy od klasy ćzwartej szkoły podstawowej, polega na 
podsumowaniu jego osiągnięć� edukaćyjnyćh z zajęć� edukaćyjnyćh, okres� lonyćh
w szkolnym planie naućzania, z uwzględnieniem ustalen�  zawartyćh w indywidualnym 
programie edukaćyjno – terapeutyćznym, opraćowanym dla ućznia i zaćhowania ućznia
oraz ustaleniu s�ro� droćznyćh i roćznyćh oćen klasyfikaćyjnyćh z zajęć� edukaćyjnyćh
i s�ro� droćznej i roćznej oćeny klasyfikaćyjnej zaćhowania.

11. Oćeny s�ro� droćzne, roćzne i kon� ćowe oćeny klasyfikaćyjne z obowiązkowyćh i dodatkowyćh 
zajęć� edukaćyjnyćh, a takz"e s�ro� droćzne i roćzne oćeny klasyfikaćyjne zaćhowania dla ućznia 
posiadająćego orzećzenie o potrzebie kształćenia spećjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawnos�ć� intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaćznym są oćenami 
opisowymi.

12. Na tydzien�  przed s�ro� droćznym i roćznym klasyfikaćyjnym posiedzeniem rady
pedagogićznej naućzyćiele prowadząćy poszćzego� lne zajęćia edukaćyjne są zobowiązani 
poinformować� ućznia (a za jego pos�rednićtwem jego rodzićo� w) w dzienniku elektronićznym
o przewidywanyćh dla niego oćenaćh klasyfikaćyjnyćh, kto� ryćh nie moz"na juz"  zmienić� na 
niz"sze.
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13. O przewidywanyćh oćenaćh niedostatećznyćh naućzyćiele informują ustnie i w dzienniku 
elektronićznym ućznio� w na miesiąć przed s�ro� droćznym i roćznym klasyfikaćyjnym 
posiedzeniem rady pedagogićznej.

14. O przewidywanyćh oćenaćh niedostatećznyćh wyćhowawćy informują rodzićo� w w formie 
pisemnej na miesiąć przed zakon� ćzeniem po� łroćza (roku szkolnego).

15. Ućzniowi, kto� ry jest zagroz"ony oćenami niedostatećznymi, naućzyćiel przedmiotu okres� la 
formy pomoćy stwarzająće szansę uzupełnienia brako� w. O planowanyćh formaćh pomoćy 
naućzyćiel ustnie informuje ućznia, jego rodzićo� w oraz wyćhowawćę.

16. Oćena klasyfikaćyjna nie powinna być� ustalana jako s�rednia z oćen biez"ąćyćh.
17. Oćenę s�ro� droćzną i roćzną ustala się w oparćiu o oćeny biez"ąće z odpowiedzi ustnyćh, 

sprawdziano� w pisemnyćh, prać domowyćh obowiązkowyćh i nadobowiązkowyćh oraz 
aktywnos�ć� i umiejętnos�ći obserwowane podćzas zajęć�.

18. Ućzniowi moz"na ustalić� oćenę klasyfikaćyjną z ćo najmniej trzećh oćen biez"ąćyćh ustalonyćh
podćzas ro� z"norodnyćh form kontroli poziomu wiedzy ćzy umiejętnos�ći.

19. Oćeny klasyfikaćyjne ustalają naućzyćiele prowadząćy poszćzego� lne zajęćia edukaćyjne,
a oćenę  zaćhowania – wyćhowawća klasy po zasięgnięćiu opinii naućzyćieli, ućznio� w danej 
klasy oraz oćenianego ućznia.

20. W przypadku niewystawienia oćeny przez naućzyćiela prowadząćego przedmiot, wystawia 
ją naućzyćiel wyznaćzony przez dyrektora szkoły. Oćena ta jest ostatećzna.

21. Oćeny klasyfikaćyjne s�ro� droćzne i roćzne wpisuje się w dzienniku elektronićznym.
Nie dokonuje się wpisu do  arkusza  oćen  klasyfikaćyjnyćh  s�ro� droćznyćh, a oćeny roćzne 
wpisuje się w arkuszu w pełnym brzmieniu. Wpisanie oćen do arkuszy nalez"y do 
obowiązko� w wyćhowawćo� w klas.

22. Jez"eli w wyniku klasyfikaćji s�ro� droćznej stwierdzono, z"e poziom osiągnięć� edukaćyjnyćh 
ućznia uniemoz" liwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyz"szej, szkoła 
umoz" liwia ućzniowi uzupełnienie brako� w.

23. Ućzen�  moz"e nie być� klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkićh zajęć� edukaćyjnyćh, jez"eli
brak jest podstaw do ustalenia oćeny klasyfikaćyjnej roćznej (s�ro� droćznej) z powodu 
nieobećnos�ći ućznia na zajęćiaćh edukaćyjnyćh przekraćzająćej połowę ćzasu 
przeznaćzonego na te zajęćia w szkolnym planie naućzania.

24. O braku podstaw do klasyfikowania ućznia z danego przedmiotu i konsekwenćjaćh z tego 
wynikająćyćh, wyćhowawća informuje rodzićo� w ćo najmniej miesiąć przed klasyfikaćyjnym 
posiedzeniem rady pedagogićznej.

25. W przypadku nieklasyfikowania ućznia z obowiązkowyćh lub dodatkowyćh zajęć� 
edukaćyjnyćh, w dokumentaćji przebiegu naućzania zamiast oćeny klasyfikaćyjnej wpisuje 
się ,,nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

26. Ućzen�  niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobećnos�ći moz"e zdawać� egzamin 
klasyfikaćyjny.

24. Na pros�bę ućznia nieklasyfikowanego z powodu nieobećnos�ći nieusprawiedliwionej lub na 
pros�bę jego rodzićo� w rada pedagogićzna moz"e wyrazić� zgodę na egzamin klasyfikaćyjny. 
Jes� li rada pedagogićzna nie wyrazi zgody na egzamin klasyfikaćyjny ućzen�  nie otrzymuje 
promoćji do klasy programowo wyz"szej lub nie kon� ćzy szkoły.

25. Egzamin klasyfikaćyjny zdaje ro� wniez"  ućzen� :
1) realizująćy na podstawie odrębnyćh przepiso� w indywidualny tok lub program nauki;
2) spełniająćy obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
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9.5  Egzamin klasyfikacyjny

§46.
1. Egzamin klasyfikaćyjny przeprowadzany dla ućznia, o kto� rym mowa w § 44 ust. 25 pkt 2,

nie obejmuje obowiązkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh: plastyki, muzyki, tećhniki i wyćhowania 
fizyćznego oraz dodatkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh.

2. Ućzniowi, o kto� rym mowa w § 44 ust. 25 pkt 2, zdająćemu egzamin klasyfikaćyjny nie ustala 
się oćeny zaćhowania.

3. Egzamin klasyfikaćyjny dla ućznia, o kto� rym mowa w § 44 ust. 25 pkt 2, przeprowadza 
komisja, w skład kto� rej wćhodzą:
1) dyrektor szkoły albo naućzyćiel wyznaćzony przez dyrektora szkoły – jako   

przewodnićząćy komisji,
2) naućzyćiel albo naućzyćiele zajęć� edukaćyjnyćh, z kto� ryćh jest przeprowadzany ten 

egzamin.
4. Przewodnićząćy komisji uzgadnia z ućzniem, o kto� rym mowa w § 44 ust. 25 pkt 2, oraz jego 

rodzićami lićzbę zajęć� edukaćyjnyćh, z kto� ryćh ućzen�  moz"e przystąpić� do egzamino� w 
klasyfikaćyjnyćh w ćiągu jednego dnia.

5. Egzamin klasyfikaćyjny dla ućznia, o kto� rym mowa w § 44 ust. 23, 24 i 25 pkt 1, 
przeprowadza komisja, w skład kto� rej wćhodzą:
1) naućzyćiel prowadząćy dane zajęćia edukaćyjne – jako przewodnićząćy komisji,
2) naućzyćiel prowadząćy takie same lub pokrewne zajęćia edukaćyjne.

6. Pros�ba o egzamin klasyfikaćyjny nie moz"e wpłynąć� po� z�niej niz"  dzien�  przed klasyfikaćyjną 
radą pedagogićzną.

7. Egzamin klasyfikaćyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Pytania układa 
naućzyćiel egzaminująćy. Wyjątek stanowią informatyka,  plastyka, muzyka, tećhnika              
i wyćhowanie fizyćzne, z kto� ryćh egzamin ma przede wszystkim formę zadan�  praktyćznyćh.

8. Egzamin klasyfikaćyjny przeprowadza się nie po� z�niej niz"  w dniu poprzedzająćym dzien�  
zakon� ćzenia roćznyćh zajęć� dydaktyćzno – wyćhowawćzyćh. Termin egzaminu 
klasyfikaćyjnego uzgadnia się z ućzniem i jego rodzićami.

9. W ćzasie egzaminu klasyfikaćyjnego mogą być� obećni – w ćharakterze obserwatoro� w –
rodziće ućznia.

10. Z egzaminu klasyfikaćyjnego sporządza się protoko� ł, zawierająćy w szćzego� lnos�ći:
1. nazwę zajęć� edukaćyjnyćh, z kto� ryćh był przeprowadzony egzamin,
2. imiona i nazwiska oso� b wćhodząćyćh w skład komisji przeprowadzająćej egzamin,
3. termin egzaminu,
4. imię i nazwisko ućznia,
5. zadania egzaminaćyjne,
6. ustaloną oćenę klasyfikaćyjną.

Do protokołu dołąćza się odpowiednio pisemne praće ućznia, zwięzłą informaćję 
o ustnyćh odpowiedziaćh ućznia i zwięzłą informaćję o wykonaniu przez ućznia zadania 
praktyćznego. Protoko� ł stanowi załąćznik do arkusza oćen ućznia. Protoko� ł sporządza 
przewodnićząćy komisji. O wystawionej oćenie nalez"y poinformować� zdająćego.
11. Ućzen� , kto� ry z przyćzyn usprawiedliwionyćh nie przystąpił do egzaminu klasyfikaćyjnego

w wyznaćzonym terminie, moz"e przystąpić� do niego w dodatkowym terminie wyznaćzonym
przez dyrektora szkoły.

12. Ustalona przez naućzyćiela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikaćyjnego roćzna 
oćena klasyfikaćyjna z zajęć� edukaćyjnyćh jest ostatećzna, z zastrzez"eniem § 46.

13. Ustalona przez naućzyćiela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikaćyjnego 
niedostatećzna roćzna oćena klasyfikaćyjna z zajęć� edukaćyjnyćh moz"e być� zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzez"eniem § 46 i § 48 ust. 1.

14. Na wniosek ućznia lub jego rodzićo� w dokumentaćja dotyćząća egzaminu klasyfikaćyjnego 
jest udostępniana ućzniowi lub jego rodzićom tylko do wglądu, na terenie szkoły. 
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9.6  Sprawdzian wiadomości i umiejętności

§47.
1. Ućzen�  lub jego rodziće mogą zgłosić� zastrzez"enia do dyrektora szkoły, jez"eli uznają, z"e 

roćzna oćena klasyfikaćyjna z zajęć� edukaćyjnyćh została ustalona niezgodnie z przepisami 
dotyćząćymi  trybu ustalania tej oćeny. Zastrzez"enia mogą być� zgłaszane od dnia ustalenia 
tej oćeny, nie po� z�niej jednak niz"  w terminie 2 dni roboćzyćh od zakon� ćzenia roćznyćh zajęć� 
dydaktyćzno-wyćhowawćzyćh.
Odwołanie złoz"one do dyrektora szkoły musi zawierać� konkretne zarzuty dotyćząće trybu 
ustalania tej oćeny oraz podanie oćeny, kto� rą według odwołująćego ućzen�  powinien 
otrzymać�. Jez"eli dyrektor szkoły uzna odwołanie za bezpodstawne, oddala je i o swojej 
dećyzji informuje rodzićo� w.

2. W przypadku stwierdzenia, z"e roćzna oćena klasyfikaćyjna z zajęć� edukaćyjnyćh została 
ustalona niezgodnie z przepisami dotyćząćymi trybu ustalania tej oćeny, dyrektor szkoły  
powołuje komisję, kto� ra przeprowadza sprawdzian wiadomos�ći i umiejętnos�ći ućznia,
w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roćzną oćenę klasyfikaćyjną z danyćh zajęć� 
edukaćyjnyćh.

3. Sprawdzian przeprowadza się nie po� z�niej niz"  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzez"en� . Termin sprawdzianu uzgadnia się z ućzniem i jego rodzićami.

4. Dla przeprowadzenia  sprawdzianu dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład kto� rej 
wćhodzą:
1) dyrektor szkoły albo naućzyćiel wyznaćzony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodnićząćy komisji,
2) naućzyćiel prowadząćy dane zajęćia edukaćyjne,
3) naućzyćiel prowadząćy takie same lub pokrewne zajęćia edukaćyjne.

5. Naućzyćiel przedmiotu moz"e być� zwolniony z udziału w praćy komisji na własną pros�bę lub 
w innyćh, szćzego� lnie uzasadnionyćh przypadkaćh. W takim przypadku dyrektor szkoły 
powołuje w skład komisji innego naućzyćiela prowadząćego takie same zajęćia edukaćyjne, 
z tym z"e powołanie naućzyćiela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 
z dyrektorem tej szkoły.

6. Sprawdzian wiadomos�ći i umiejętnos�ći ućznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7. Sprawdzian wiadomos�ći i umiejętnos�ći ućznia z plastyki, muzyki, tećhniki,  informatyki i 

wyćhowania fizyćznego ma przede wszystkim formę zadan�  praktyćznyćh.
8. Pytania proponuje naućzyćiel egzaminująćy, a zatwierdza komisja. Stopien�  trudnos�ći pytan�  

musi odpowiadać� kryterium stopnia, o kto� ry ubiega się ućzen� .
9. Ze sprawdzianu wiadomos�ći i umiejętnos�ći ućznia sporządza się protoko� ł, zawierająćy

w szćzego� lnos�ći:
a) nazwę zajęć� edukaćyjnyćh, z kto� ryćh był przeprowadzony sprawdzian,
b) imiona i nazwiska oso� b wćhodząćyćh w skład komisji,
ć) termin sprawdzianu,
d) imię i nazwisko ućznia,
e) zadania sprawdzająće,
f) ustaloną oćenę klasyfikaćyjną.

Do protokołu dołąćza się odpowiednio pisemne praće ućznia, zwięzłą informaćję o ustnyćh 
odpowiedziaćh ućznia i/ lub zwięzłą informaćję o wykonaniu przez ućznia zadania 
praktyćznego. Protoko� ł stanowi załąćznik do arkusza oćen ućznia.
10. Komisja na podstawie sprawdzianu ustala oćenę roćzną, zgodnie z ustalonymi kryteriami 

oćeniania z danyćh zajęć� edukaćyjnyćh. Oćena ta nie moz"e być� niz"sza od ustalonej wćzes�niej 
oćeny. Oćena ustalona przez komisję jest ostatećzna z wyjątkiem niedostatećznej roćznej 
oćeny klasyfikaćyjnej z zajęć� edukaćyjnyćh, kto� ra moz"e być� zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego.
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11. Jez"eli wynik sprawdzianu jest pozytywny rada pedagogićzna zobowiązana jest zmienić� 
swoją ućhwałę dotyćząćą promoćji (ukon� ćzenia szkoły) ućznia.

12. Ućzen� , kto� ry z przyćzyn usprawiedliwionyćh nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaćzonym terminie, (jest zobowiązany niezwłoćznie zgłosić� ten fakt dyrekćji), moz"e 
przystąpić� do niego w dodatkowym terminie wyznaćzonym przez dyrektora szkoły
w uzgodnieniu z ućzniem i jego rodzićami, jednak nie po� z�niej niz"  w ćiągu trzećh dni od dnia 
ustania przyćzyny.

§48.
1. Jez"eli ućzen�  lub jego rodziće nie zgadzają się z przewidywaną roćzną oćeną klasyfikaćyjną

z obowiązkowyćh i dodatkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh, to rodziće muszą złoz"yć� pisemny 
wniosek do dyrektora szkoły o umoz" liwienie podwyz"szenia oćeny.

2. Wniosek powinien być� złoz"ony w terminie nie dłuz"szym niz"  dwa dni od otrzymania 
informaćji o przewidywanej roćznej oćenie klasyfikaćyjnej i musi zawierać� informaćję o jaką
oćenę ubiega się ućzen�  oraz uzasadnienie.

3. Dyrektor w ćiągu dwo� ćh dni (od wpłynięćia wniosku) informuje rodzićo� w ućznia
o wyznaćzonym terminie oraz miejsću sprawdzianu.

4. Wniosek moz"e być� rozpatrzony wtedy, gdy ućzen� :
1) nie opus�ćił więćej niz"  10% godzin zajęć� bez usprawiedliwienia z danego przedmiotu,

2) pisał wszystkie sprawdziany przewidziane w planie naućzania, a sprawdziany, kto� ryćh 
nie pisał z powodu usprawiedliwionej nieobećnos�ći, uzupełnił w regulaminowym 
terminie,

3) posiada własny zeszyt (zeszyt ć�wićzen� ) ze wszystkimi wymaganymi przez naućzyćiela 
notatkami oraz wykonanymi zadaniami domowymi,

4) prezentuje pozytywną postawę  i stosunek do obowiązko� w szkolnyćh.

5. Podwyz"szenie przewidywanej roćznej oćeny klasyfikaćyjnej moz"e nastąpić� wo� wćzas, gdy 
ućzen�  poprawnie napisze tzw. test kontrolny, obejmująćy zakres materiału
 z ćałego roku szkolnego. Zestaw zadan�  na okres� lony poziom wymagan� , zgodnie
z przedmiotowymi zasadami oćeniania przygotowuje naućzyćiel danyćh zajęć� edukaćyjnyćh.

6. Praća ućznia jest sprawdzana przez komisję złoz"oną z dwo� ćh naućzyćieli: naućzyćiela 
ućząćego i drugiego naućzyćiela tyćh samyćh lub pokrewnyćh zajęć�, wskazanego przez 
dyrektora szkoły. Ustalona w wyniku testu oćena jest ostatećzna.

7. W przypadku muzyki, plastyki, informatyki, tećhniki, mogą to być� ro� wniez"  zadania 
praktyćzne, a w przypadku wyćhowania fizyćznego – ć�wićzenia fizyćzne. 

8. Roćzna oćena klasyfikaćyjna nie moz"e być� niz"sza niz"  proponowana.
9. Proćedura związana z podwyz"szeniem przewidywanej roćznej oćeny klasyfikaćyjnej zajęć� 

edukaćyjnyćh musi zakon� ćzyć� się na dzien�  przed klasyfikaćyjnym roćznym posiedzeniem 
rady pedagogićznej.

10. Na wniosek ućznia lub jego rodzićo� w dokumentaćja dotyćząća sprawdzianu wiadomos�ći
i umiejętnos�ći jest udostępniana ućzniowi lub jego rodzićom tylko do wglądu, na terenie 
szkoły.

9.7Egzamin poprawkowy

§49.
1. Poćząwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ućzen� , kto� ry w wyniku klasyfikaćji roćznej 

uzyskał oćenę negatywną z jednyćh albo dwo� ćh obowiązkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh, moz"e 
zdawać� egzamin poprawkowy z tyćh zajęć�.
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2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu
z tećhniki, plastyki, muzyki, informatyki oraz wyćhowania fizyćznego, kto� ry ma przede 
wszystkim formę zadan�  praktyćznyćh.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznaćza dyrektor szkoły do dnia zakon� ćzenia roćznyćh 
zajęć� dydaktyćzno – wyćhowawćzyćh. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu ferii letnićh.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład kto� rej wćhodzą:
1) dyrektor szkoły albo naućzyćiel wyznaćzony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodnićząćy komisji,
2) naućzyćiel prowadząćy dane zajęćia edukaćyjne,
3) naućzyćiel prowadząćy takie same lub pokrewne zajęćia edukaćyjne.

5. Naućzyćiel, o kto� rym mowa w ust. 4 pkt 2) moz"e być� zwolniony z udziału w praćy komisji na
własną pros�bę lub w innyćh, szćzego� lnie uzasadnionyćh przypadkaćh. 
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego naućzyćiela 
prowadząćego takie same zajęćia edukaćyjne, z tym z"e powołanie naućzyćiela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protoko� ł, zawierająćy
w szćzego� lnos�ći:

1) nazwę zajęć� edukaćyjnyćh, z kto� ryćh był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska oso� b wćhodząćyćh w skład komisji,
3) termin egzaminu,
4) imię i nazwisko ućznia,
5) zadania egzaminaćyjne,
6) ustaloną oćenę klasyfikaćyjną.

Do protokołu dołąćza się odpowiednio pisemne praće ućznia, zwięzłą informaćję o ustnyćh 
odpowiedziaćh ućznia i zwięzłą informaćję o wykonaniu przez ućznia zadania praktyćznego. 
Protoko� ł stanowi załąćznik do arkusza oćen ućznia.
7. Roćzna oćena klasyfikaćyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostatećzna.
8. Ućzen� , kto� ry nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promoćji i powtarza klasę 

(z zastrzez"eniem następnego punktu).
9. Uwzględniająć moz" liwos�ći edukaćyjne ućznia, rada pedagogićzna moz"e jeden raz w ćiągu 

danego etapu edukaćyjnego promować� do klasy programowo wyz"szej ućznia, kto� ry nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednyćh obowiązkowyćh zajęć�  edukaćyjnyćh, pod warunkiem, 
z"e te zajęćia są realizowane w klasie programowo wyz"szej.

10. Ućzen� , kto� ry z przyćzyn usprawiedliwionyćh nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaćzonym terminie, moz"e przystąpić� do niego w dodatkowym terminie okres�lonym 
przez dyrektora szkoły. Nie po� z�niej jednak niz"  do kon� ća wrzes�nia.

11. Na wniosek ućznia lub jego rodzićo� w dokumentaćja dotyćząća egzaminu poprawkowego 
jest udostępniana ućzniowi lub jego rodzićom tylko do wglądu, na terenie szkoły.

9.8  Klasyfikacja końcowa. Promowanie

§50.
1. Poćząwszy od klasy IV ućzen�  otrzymuje promoćję do klasy programowo wyz"szej, jez"eli ze 

wszystkićh obowiązkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh okres� lonyćh w szkolnym planie naućzania 
uzyskał roćzne, pozytywne oćeny klasyfikaćyjne (z zastrzez"eniem § 48 ust. 8).

2. Poćząwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ućzen� , kto� ry w wyniku klasyfikaćji roćznej 
uzyskał z obowiązkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh s�rednią roćznyćh oćen klasyfikaćyjnyćh ćo 
najmniej 4,75 oraz ćo najmniej bardzo dobrą roćzną oćenę klasyfikaćyjną zaćhowania, 
otrzymuje promoćję do klasy programowo wyz"szej z wyro� z"nieniem.
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3. Poćząwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ućzen� , kto� ry w wyniku klasyfikaćji roćznej 
uzyskał  s�rednią  oćen  ćo najmniej  4,75  oraz  ćo  najmniej bardzo dobrą oćenę zaćhowania, 
otrzymuje nagrodę ksiąz"kową.

4. O promowaniu ućznia posiadająćego orzećzenie o potrzebie kształćenia spećjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawnos�ć� intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaćznym 
postanawia rada pedagogićzna, uwzględniająć ustalenia zawarte w indywidualnym 
programie edukaćyjno – terapeutyćznym.

5. Ućzen�  szkoły podstawowej, kto� ry posiada orzećzenie o potrzebie kształćenia spećjalnego
i ma opo� z�nienie w realizaćji programu naućzania ćo najmniej jednej klasy, a kto� ry uzyskuje 
ze wszystkićh obowiązkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh oćeny uznane za pozytywne oraz rokuje 
opanowanie w jednym roku szkolnym tres�ći naućzania przewidzianyćh w programie 
naućzania dwo� ćh klas, moz"e być� promowany do klasy programowo wyz"szej ro� wniez"
w ćiągu roku szkolnego.

6. Ućzen� , kto� ry posiada orzećzenie o potrzebie kształćenia spećjalnego będzie mo� gł ućzyć� się 
w szkole podstawowej do kon� ća roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w kto� rym 
kon� ćzy 20. rok z"yćia.

7. Przedłuz"enie okresu nauki ućzniowi niepełnosprawnemu w szkole podstawowej moz"e 
nastąpić�: o 1 rok na pierwszym etapie edukaćyjnym i 2 lata na drugim etapie edukaćyjnym. 
Dećyzje dotyćząće przedłuz"enia okresu nauki ućzniowi niepełnosprawnemu powinny być� 
podejmowane:
- nie po� z�niej niz"  do kon� ća roku szkolnego w klasie III,
- nie po� z�niej niz"  do kon� ća roku szkolnego w klasie VIII.

8. Laureaći konkurso� w przedmiotowyćh o zasięgu wojewo� dzkim i laureaći lub finalis�ći 
olimpiad przedmiotowyćh otrzymują z danyćh zajęć� edukaćyjnyćh ćelująćą roćzną 
(s�ro� droćzną) oćenę klasyfikaćyjną.

9. Ućzen�  kon� ćzy szkołę podstawową, jez"eli w wyniku klasyfikaćji kon� ćowej, na kto� rą składają 
się roćzne (s�ro� droćzne) oćeny klasyfikaćyjne z obowiązkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh 
uzyskane w klasie programowo najwyz"szej oraz roćzne oćeny klasyfikaćyjne
z obowiązkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh, kto� ryćh realizaćja zakon� ćzyła się w klasaćh 
programowo niz"szyćh, uzyskał oćeny klasyfikaćyjne pozytywne oraz przystąpił do 
sprawdzianu o� smoklasisty.

10. Ućzen� , kto� ry uzyskał najwyz"szy wynik ze sprawdzianu, (minimum 90% pkt), otrzymuje 
Nagrodę Dyrektora –ksiąz"kę.

11. W klasie programowo najwyz"szej s�wiadećtwo otrzymują tylko ućzniowie, kto� rzy kon� ćzą 
szkołę podstawową.

12. Ućzniowi, kto� ry ućzęszćzał na dodatkowe zajęćia edukaćyjne,  religię albo etykę, do s�redniej 
oćen wlićza się takz"e roćzne oćeny uzyskane z tyćh zajęć�. W przypadku, gdy ućzen�  
ućzęszćzał na zajęćia religii i etyki do s�redniej oćen wlićza się oćeny z obydwu przedmioto� w.

13. Ućzen�  kon� ćzy szkołę podstawową  z wyro� z"nieniem, jez"eli w wyniku klasyfikaćji kon� ćowej 
uzyskał z obowiązkowyćh zajęć� edukaćyjnyćh s�rednią kon� ćowyćh oćen klasyfikaćyjnyćh ćo 
najmniej 4,75 oraz ćo najmniej bardzo dobrą kon� ćową oćenę klasyfikaćyjną zaćhowania.

14. Na arkuszaćh oćen ućznio� w z  niepełnosprawnos�ćią intelektualną w stopniu lekkim nad 
tabelą w ćzęs�ći dotyćząćej wyniko� w klasyfikaćji w danym roku szkolnym umieszćza się 
adnotaćję: ,,Ućzen� /ućzennića realizował(a) program naućzania dostosowany do 
indywidualnyćh moz" liwos�ći i potrzeb na podstawie orzećzenia wydanego przez zespo� ł 
orzekająćy działająćy w …”, wpisująć nazwę poradni psyćhologićzno-pedagogićznej,                 
w kto� rej działa zespo� ł, kto� ry wydał orzećzenia o potrzebie kształćenia spećjalnego.

15. O ukon� ćzeniu szkoły przez ućznia posiadająćego orzećzenie o potrzebie kształćenia 
spećjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnos�ć� intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znaćznym postanawia rada pedagogićzna, uwzględniająć ustalenia 
zawarte w indywidualnym programie edukaćyjno – terapeutyćznym.
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9.9  0cenianie zachowania

§51.
1. SG ro� droćzna i roćzna oćena klasyfikaćyjna zaćhowania uwzględnia następująće podstawowe 

obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązko� w ućznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społećznos�ći szkolnej;
3) dbałos�ć� o honor i tradyćje szkoły;
4) dbałos�ć� o piękno mowy ojćzystej;
5) dbałos�ć� o bezpiećzen� stwo i zdrowie własne oraz innyćh oso� b;
6) godne, kulturalne zaćhowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szaćunku innym osobom.

2. W klasaćh I – III oćena zaćhowania s�ro� droćzna i roćzna jest oćeną opisową.
3. Poćząwszy od klasy IV szkoły podstawowej, s�ro� droćzną,  roćzną oćenę klasyfikaćyjną 

zaćhowania ustala się według następująćej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.

4. Przy ustaleniu oćeny klasyfikaćyjnej zaćhowania ućznia, u kto� rego stwierdzono zaburzenia 
lub inne dysfunkćje rozwojowe, nalez"y uwzględnić� wpływ tyćh zaburzen�  lub dysfunkćji na 
jego zaćhowanie na podstawie orzećzenia o potrzebie kształćenia spećjalnego lub 
indywidualnego naućzania lub opinii poradni psyćhologićzno – pedagogićznej, w tym 
poradni spećjalistyćznej.

5. Oćenę zaćhowania ustala wyćhowawća klasy kierująć się powyz"szymi kryteriami
i analizująć spostrzez"enia innyćh naućzyćieli oraz praćowniko� w szkoły.

6. Wyćhowawća klasy moz"e takz"e zasięgnąć� opinii psyćhologa i pedagoga szkolnego, 
przedstawićieli Samorządu Ućzniowskiego i Rady Rodzićo� w.

7. Nie dopuszćza się:
- bluzek odsłaniająćyćh pępek;
- ubran�  niezakrywająćyćh bielizny;
- farbowania włoso� w;
- makijaz"u, kolorowyćh paznokći;
- zakładania kolćzyko� w w inne ćzęs�ći ćiała niz"  uszy;
- jakićhkolwiek tatuaz"y;
- palenia  papieroso� w, pićia alkoholu;
- zaz"ywania i/lub rozprowadzania  narkotyko� w  i innyćh s�rodko� w odurzająćyćh;
- uz"ywania telefono� w komo� rkowyćh oraz innyćh elektronićznyćh s�rodko� w łąćznos�ći

i urządzen�  multimedialnyćh poza ustaloną strefą.
8. Na terenie szkoły telefony komo� rkowe i inne urządzenia elektronićzne muszą być� 

wyłąćzone. W sytuaćjaćh wyjątkowyćh np. zdrowotnyćh ućzen�  będzie mo� gł korzystać�
z telefonu komo� rkowego w wyznaćzonej strefie  w obećnos�ći naućzyćiela. Jes� li ućzniowie 
nie przestrzegają powyz"szyćh zalećen�  oddają ww. urządzenia do wyćhowawćy. Urządzenie 
będzie oddane wyłąćznie rodzićom.

9. Oćenę wzorową otrzymuje ućzen� , kto� ry:
1) rozwija i włas�ćiwie wykorzystuje zainteresowania i uzdolnienia;
2) swoim zaćhowaniem wskazuje, jak przykładnie nalez"y przestrzegać� regulaminu szkoły;
3) rzetelnie i sumiennie wykonuje powierzone i podjęte przez siebie zadania;
4) w kontaktaćh z ro� wies�nikami i innymi osobami wykazuje się prawos�ćią, rzetelnos�ćią

i sumiennos�ćią;
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5) zawsze nosi odpowiedni stro� j szkolny, dba o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny;
6) troszćzy się o ład i estetykę otoćzenia;
7) nie ma nieusprawiedliwionyćh nieobećnos�ći;
8) ma niewiele spo� z�nien�  (3 w semestrze);
9) inićjuje i samodzielnie wykonuje praće na rzećz klasy, szkoły, s�rodowiska;
10) ćhętnie bierze udział w zawodaćh, konkursaćh i osiąga sukćesy na miarę swoićh 

moz" liwos�ći;
11) stara się eliminować� wszelkie przejawy zła;
12) jest ućzćiwy – nie s�ćiąga na sprawdzianaćh, przedstawia tylko praće wykonane 

samodzielnie,
13) w dzienniku elektronićznym nie ma wpiso� w o negatywnym zaćhowaniu, na tle klasy 

wyro� z"nia się kulturą osobistą wobeć wszystkićh praćowniko� w szkoły i kolego� w oraz 
prezentuje taką postawę na wszystkićh zajęćiaćh organizowanyćh przez szkołę i poza 
nią, nigdy nie uz"ywa wulgarnego słownićtwa,

14) inićjuje i samodzielnie niesie pomoć słabszym, starszym, niepełnosprawnym.
11.  Oćenę bardzo dobrą otrzymuje ućzen� , kto� ry:

1) systematyćznie zdobywa wiedzę i umiejętnos�ći;
2) przestrzega regulaminu szkoły;
3) ćhętnie wykonuje powierzone zadania;
4) szanuje godnos�ć� i przekonania innyćh;
5) nigdy nie uz"ywa wulgarnego słownićtwa;
6) troszćzy się o estetykę klasy, szkoły;
7) troszćzy się o higienę osobistą, dba o sćhludny  wygląd zewnętrzny;
8) nie korzysta na terenie szkoły z telefonu komo� rkowego i urządzen�  elektronićznyćh;
9) absenćja nieusprawiedliwiona nie przekraćza  7godzin lekćyjnyćh (1 dzien� )

w semestrze;
10) ma niewiele spo� z�nien�  (5 w semestrze);
11) wykonuje praće na rzećz klasy, szkoły;
12) bierze udział w zawodaćh, konkursaćh;
13) niesie pomoć osobom starszym, słabszym, niepełnosprawnym.

12. Oćenę dobrą otrzymuje ućzen� , kto� ry:
1) dąz"y do systematyćznego zdobywania wiedzy i umiejętnos�ći;
2) przestrzega regulaminu szkoły;
3) stara się dbać� o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny;
4) dba o kulturę słowa;
5) bierze udział w praćaćh na rzećz klasy, szkoły;
6) absenćja nieusprawiedliwiona nie przekraćza 14 godzin lekćyjnyćh (2 dni) w semestrze;
7) nie ma więćej niz"  7 spo� z�nien�  w semestrze;
8) jest kolez"en� ski i ućzćiwy;
9) stara się wywiązywać� z powierzonyćh zadan� .

13. Oćenę poprawną otrzymuje ućzen� , kto� ry:
1) niekiedy nie przestrzega regulaminu szkoły;
2) sporadyćznie wykonuje powierzone mu zadania;
3) ćzasami uz"ywa wulgarnyćh sło� w;
4) nie zawsze wykazuje się prawos�ćią wobeć ro� wies�niko� w i innyćh oso� b;
5) zaćhęćony, wykonuje praće na rzećz klasy;
6) akćeptuje osoby słabsze, niepełnosprawne;
7) nie narusza godnos�ći innyćh, akćeptuje osoby o innyćh przekonaniaćh;
8) reaguje na przejawy zła;
9) jego higiena osobista i wygląd zewnętrzny budzą zastrzez"enia;
10) łamie ustalone zasady korzystania na terenie szkoły z telefonu komo� rkowego i 

urządzen�  elektronićznyćh;
11) nie ma więćej niz"  10 spo� z�nien�  w semestrze;
12) przejawia ćhęć� udziału w zawodaćh, konkursaćh;
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13) absenćja nieusprawiedliwiona nie przekraćza 42 godzin lekćyjnyćh (szes�ćiu dni)
w semestrze;

14. Oćenę nieodpowiednią otrzymuje ućzen� , kto� ry:
1) nagminnie narusza postanowienia regulaminu szkoły;
2) sporadyćznie dąz"y do zdobywania wiedzy i umiejętnos�ći;
3) uz"ywa wulgarnyćh sło� w, jest aroganćki;
4) powierzone zadania wykonuje lekćewaz"ąćo;
5) swoim postępowaniem narusza godnos�ć� innyćh;
6) nie dba o swo� j wygląd zewnętrzny, lekćewaz"y ustalenia dotyćząće noszenia stroju 

szkolnego;
7) lekćewaz"y zakaz uz"ywania na terenie szkoły telefono� w komo� rkowyćh i urządzen�  

elektronićznyćh;
8) nie dba o ład i estetykę klasy, szkoły otoćzenia;
9) ma lekćewaz"ąćy stosunek do wszelkićh prać społećzno – uz"ytećznyćh;
10) nie reaguje na przejawy zła;
11) jest agresywny w stosunku do ro� wies�niko� w;
12) absenćja nieusprawiedliwiona nie przekraćza 100 godzin lekćyjnyćh w semestrze;
13) nie ma więćej niz"  15  spo� z�nien�  w semestrze;
14) ma lekćewaz"ąćy stosunek do oso� b starszyćh, słabszyćh, niepełnosprawnyćh;
15) nie wyraz"a ćhęći zmiany i poprawy swojego zaćhowania;

15. Oćenę naganną otrzymuje ućzen� , kto� ry:
1) ignoruje zakaz uz"ywania na terenie szkoły telefono� w komo� rkowyćh i urządzen�  

elektronićznyćh;
2) ubiera się wyzywająćo i ignoruje ustalenia odnos�nie noszenia stroju szkolnego;
3) ma więćej niz"  20  spo� z�nien�  w semestrze;
4) wagaruje notoryćznie, absenćja nieusprawiedliwiona przekraćza 100 godzin lekćyjnyćh

w semestrze;
5) pali papierosy, pije alkohol;
6) zaz"ywa i/lub rozprowadza narkotyki i inne s�rodki odurzająće;
7) jest agresywny, fizyćznie i psyćhićznie znęća się nad kolegami;
8) wćhodzi w konflikt z prawem;
9) dopuszćza się wykroćzen� , kto� re raz"ąćo naruszają ogo� lnie przyjęte zasady moralne

i społećzne.
16. Na wniosek/pros�bę rodzića, wyćhowawća usprawiedliwia nieobećnos�ći ućznia w ćiągu

14 kolejnyćh dni, lićzonyćh od dnia ustania nieobećnos�ći. Po upływie tego terminu 
usprawiedliwienie nie będzie uznawane, a godziny nieobećnos�ći traktowane będą jako 
nieusprawiedliwione.

§ 52.
1. Na poćzątku kaz"dego roku szkolnego wyćhowawća klasy informuje ućznio� w oraz ićh 

rodzićo� w o warunkaćh, sposobie oraz kryteriaćh oćeniania zaćhowania, warunkaćh i trybie 
uzyskania wyz"szej niz"  przewidywana roćznej oćeny klasyfikaćyjnej zaćhowania.

2. Do ustalenia oćeny zaćhowania słuz"yć� będą następująće narzędzia:
1) dziennik elektronićzny, w kto� rym naućzyćiele zapisują spostrzez"enia o zaćhowaniu 

ućznio� w;
2) karta dla kaz"dego naućzyćiela z listą ućznio� w danej klasy.

3. Oćena zaćhowania nie moz"e mieć� wpływu na oćenę zajęć� edukaćyjnyćh i promoćję do klasy 
programowo wyz"szej lub ukon� ćzenie szkoły.

4. Ućzniowi zdająćemu egzamin klasyfikaćyjny,  kto� ry spełnia obowiązek szkolny poza szkołą
nie ustala się oćeny zaćhowania.

§ 53.
1. Kaz"demu ućzniowi stwarza się warunki do praćy nad sobą i poprawy swojego 

nieodpowiedzialnego zaćhowania.
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2. Wyćhowawća powinien ućzniowi pomo� ć zrozumieć� istotę i skutki niewłas�ćiwego 
zaćhowania, wskazać� moz" liwe i jednoćzes�nie najbardziej włas�ćiwe sposoby poprawy, 
zados�ć�ućzynienia.

3. Ustalona przez wyćhowawćę klasy s�ro� droćzna i roćzna oćena klasyfikaćyjna zaćhowania jest 
ostatećzna z następująćym zastrzez"eniem:
1) ućzen�  lub jego rodziće mogą zgłosić�  zastrzez"enia do dyrektora szkoły, jes� li uznają, z"e 

s�ro� droćzna, roćzna oćena klasyfikaćyjna zaćhowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyćząćymi trybu ustalania tej oćeny;

2) zastrzez"enia mogą być� zgłaszane od dnia ustalenia tej oćeny, nie po� z�niej jednak niz"
w ćiągu 2 dni od zakon� ćzenia zajęć� dydaktyćzno-wyćhowawćzyćh.

4. Dyrektor szkoły powołuje komisję, kto� ra ustala roćzną oćenę klasyfikaćyjną zaćhowania
w drodze głosowania zwykłą większos�ćią głoso� w, w przypadku ro� wnej lićzby głoso� w 
dećyduje głos przewodnićząćego komisji.

5. W skład komisji wćhodzą:
1) dyrektor szkoły albo naućzyćiel wyznaćzony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodnićząćy komisji;
2) wyćhowawća oddziału;
3) naućzyćiel prowadząćy zajęćia edukaćyjne w danym oddziale;
4) pedagog, 
5) psyćholog,
6) przedstawićiel samorządu ućzniowskiego;
7) przedstawićiel rady rodzićo� w.

6. Komisja ustala s�ro� droćzną, roćzną oćenę klasyfikaćyjną zaćhowania w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzez"en� . Ustalona przez komisję s�ro� droćzna, roćzna oćena klasyfikaćyjna 
zaćhowania nie moz"e być� niz"sza od ustalonej wćzes�niej oćeny. Oćena ustalona przez komisję 
jest ostatećzna.

7. Z posiedzenia komisji sporządza się protoko� ł zawierająćy w szćzego� lnos�ći:
1) imiona i nazwiska oso� b wćhodząćyćh w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ućznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną oćenę klasyfikaćyjną zaćhowania wraz z uzasadnieniem.

8. Protokoły, stanowią załąćzniki do arkusza oćen ućznia.
9. SG ro� droćzne i roćzne oćeny klasyfikaćyjne zaćhowania dla ućznio� w z niepełnosprawnos�ćią 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaćznym są oćenami opisowymi.

Rozdział 10
Zasady kształcenia i oceniania na odległość w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty

§ 54.
1. Na czas kształcenia na odległość obowiązują następujące formy komunikowania się:

1) e-podręczniki i inne platformy edukacyjne,
2) dziennik elektroniczny,
3) poczta elektroniczna,
4) telefon,
5) materiały w wersji papierowej.

2. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami                               
i uczniami.

3. Komunikując się z rodzicami i uczniami, należy określić i podać do wiadomości sposoby ko-
munikowania się, a także czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców i uczniów.
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§ 55.
1. Ocenie podlegać mogą:

1) wypowiedzi pisemne,
2) karty pracy,
3) quizy, testy, sprawdziany,
4) zadania domowe,
5) działania dodatkowe, np. prezentacje, plakaty.

2. Poszczególne zadania, które podlegają ocenie, wskazuje nauczyciel przedmiotu.
3. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofi-

zyczne oraz możliwości techniczne do rozwiązania określonych zadań          w wersji elektro-
nicznej.

4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 
względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel powinien
umożliwić mu wykonanie tych zadań w wersji papierowej.

§ 56.
1. Uczeń zobowiązany jest do:

1) regularnego sprawdzania wiadomości na stronie internetowej szkoły  i dzienniku elektro-
nicznym,

2) zapoznawania się ze wszystkimi materiałami przesłanymi i wskazanymi przez nauczyciela,
3) samodzielnego wykonywania przesyłanych zadań i ćwiczeń,
4) odsyłania wykonanych prac w terminie wskazanym przez nauczyciela,
5) informowania nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w terminie        i ustale-

nia wspólnie z nauczycielem nowego terminu,
6) podpisywania przesyłanych prac.

2. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w terminie i formie ustalonej z nauczycielem.

§ 57.
1. Nauczyciel:

1) ocenia ucznia systematycznie,
2) uwzględnia dostosowania zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne,
3) motywuje do systematycznej pracy,
4) koordynuje proces uczenia się,
5) udziela wskazówek, wyjaśnień,
6) wspiera w realizacji działań,
7) informuje ucznia i rodzica o postępach w nauce w sposób wcześniej ustalony przez na-

uczyciela.

§ 58.
1. Zajęcia online mogą być przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami                

i rodzicami.
2. Brak udziału w zajęciach interaktywnych w czasie rzeczywistym zostanie usprawiedliwiony, 

jeżeli nieobecność ta będzie spowodowana trudnościami technicznymi lub innymi (np. ko-
niecznością dzielenia komputera z innymi członkami rodziny) pod warunkiem zgłoszenia tego 
faktu nauczycielowi.

3. Wszelkie materiały udostępniane przez nauczyciela mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalne-
mu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.
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4. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności ucznia pozostają zgodne                      
z zapisami w Szkolnych zasadach oceniania.

Rozdział 11
Przepisy końcowe

§ 59.
1. Szkoła jest jednostką budz"etową i moz"e gromadzić� doćhody na wydzielonym raćhunku, 

utworzonym dećyzją organu prowadząćego.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej okres�lają odrębne przepisy.
3. Szkoła prowadzi dokumentaćję swojej działalnos�ći i przećhowuje ją w arćhiwum zgodnie

z odrębnymi przepisami.

§ 60.
 1.Zmiany w statućie ućhwala rada pedagogićzna, kto� ra moz"e zasięgać� przed ićh ućhwaleniem 
opinii rady rodzićo� w i samorządu ućzniowskiego.
2. Dyrektor po wprowadzeniu zmian w statućie opraćowuje jego ujednolićony tekst, kto� ry jest 

dostępny na stronie internetowej szkoły i w dokumentaćji szkolnej.
4. Sprawy nieuregulowane w statućie są rozstrzygane w oparćiu o obowiązująće i dotyćząće 

tyćh spraw odrębne przepisy.

§61.
Statut wćhodzi w z"yćie z dniem  25.01.2022 roku.
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