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Rozdział 1 

Przepisy wprowadzające 

Nazwa i typ szkoły , organy nadrzędne 

§ 1 

1. Nazwa szkoły: 

Szkoła Podstawowa w Chojnie. 

2. Siedziba szkoły: 

Chojno 6a, 63- 921 Chojno. 

3. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pakosław. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty                                   

w Poznaniu. 

6. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: 

Chojno, Dębionka, Golejewko, Golejewo, Kubeczki, Niedźwiadki, Sworowo i Podborowo. 

7. Bezpłatnym dojazdem do szkoły z opiekunem / zapewnionym przez organ prowadzący/ 

objęte są wszystkie dzieci mieszkające poza Chojnem, Golejewkiem i Golejewem. 

9. Szkoła Podstawowa w Chojnie ma własny hymn . 

10. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci z innych obwodów szkolnych zgodnie z zasadami 

rekrutacji. 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania 

§ 2 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 

wykonawczych, wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczo - 

profilaktyczny. 

1) Przestrzega postanowień Konstytucji RP. 

2) Kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz 

Międzynarodowej Konwencji o Prawach dziecka. 

1a. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 



2. Szkoła umożliwia wszystkim uczniom wszechstronny rozwój przez zdobywanie wiedzy              

i nabywanie umiejętności prowadzących do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.  

3. Szkoła wspomaga rodzinę w wychowaniu młodego pokolenia, wychowuje dzieci                         

i młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku 

do pracy, dba o kształcenie u uczniów postaw moralnych zgodnie z ideą demokracji, pokoju                  

i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

4. Prowadzi działania dające wszystkim uczniom szansę zdobycia wiedzy i umiejętności 

umożliwiających kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia. 

5. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły. 

6. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia. 

7. Kształtuje środowisko i wychowanie sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych                     

w ustawie o systemie oświaty stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów. 

8. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez 

nauczanie religii. Zasady w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii                     

w szkołach publicznych określane są w oparciu o odrębne przepisy. 

9. Rozwija u uczniów umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego. 

10. Dąży do poznania przez uczniów dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej                            

w perspektywie kultury europejskiej. 

11. Szkoła roztacza opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb i własnych możliwości 

poprzez: 

1) prowadzenie zajęć świetlicowych dla uczniów dojeżdżających, 

2) prowadzenie poradnictwa pedagogicznego i logopedycznego, 

3) udzielanie stałej i doraźnej pomocy materialnej, 

4) umożliwianie korzystania z dożywiania. 

12. Dąży do kształcenia u uczniów samodzielnego planowania, organizowania i oceniania 

własnej nauki i przyjmowania za nią odpowiedzialności. 

13. Uczy skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia. 

14. Uczy efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie. 

15. Rozwija u uczniów umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. 



16. Podejmuje działania dające możliwość rozwijania osobistych zainteresowań uczniów. 

17. Kształci w uczniach świadomość zagrożeń cywilizacyjnych jakimi są między innymi 

środki uzależniające. 

18. Podejmuje działania uświadamiające uczniom przyczyny i skutki sięgania po środki 

uzależniające. 

19. Działalność edukacyjno – wychowawcza szkoły określana jest poprzez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, 

2) program wychowawczo - profilaktyczny 

3) przedmiotowe plany nauczania, 

4) koncepcję pracy szkoły. 

§ 3 

Sposób realizacji zadań: 

1. Podtrzymanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez : 

1) Eksponowanie elementów kultury narodowej na lekcjach języka polskiego, historii i 

społeczeństwie, sztuce i zajęciach edukacyjnych. 

2) Troskę o piękno i poprawność mowy ojczystej /zwracanie uwagi na poprawność mowy i 

pisania na każdej lekcji /. 

3) Stwarzanie warunków do nauczania religii różnych wyznań. 

2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej : 

1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: 

Szkoła Podstawowa w Chojnie udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 

uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532). 

2) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym tworzą zespół, którego 

celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi. W skład zespołu wchodzą także specjaliści zatrudnieni w szkole (pedagog, 

logopeda). 

3) Koordynatorem pracy zespołu jest pedagog/nauczyciel wychowawca danej klasy. 

4) Do zadań zespołu należy: 



a) rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 

b) określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 marca każdego roku zalecanych form, sposobów 

i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku 

szkolnym; 

c) opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

najpóźniej do 30 września każdego roku; 

d) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: 

- danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

- po zakończeniu jej udzielania; 

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym 

- przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny. 

5) Rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów i kierowanie do Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej. 

6) Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, tworzenie zespołów wyrównawczych 

/w miarę potrzeb/. 

7) Przeprowadzenie rozmów socjoterapeutycznych. 

3. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi: 

1) Organizowanie nauczania indywidualnego zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami 

niepełnosprawnymi, kształcenia tych uczniów w ogólnodostępnych integracyjnych szkołach                

i placówkach oraz zasad kształcenia szczególnego. 

2) Uczniowie niepełnosprawni objęci nauczaniem indywidualnym mają prawo korzystać ze 

wszystkich form działalności szkoły. 

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 

1) Organizowanie kół zainteresowań. 

2) Udział w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach itp. 

5. Zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki. 

Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji                     

i obsługi. 



6. Umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek                        

i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych,                 

a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych 

prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych. 

7. Zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu. Szkoła 

zapewnia oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów -                            

w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy 

obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację. 

8. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP. 

 

 

 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły oraz ich kompetencje 

§ 4 

1. Organami szkoły są: 

Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. 

2. Szkołą kieruje osoba, której powierzono stanowisko dyrektora zgodnie z przepisami                     

w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów                       

w poszczególnych typach szkół. 

3. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły, sprawuje 

nadzór pedagogiczny i opiekę nad uczniami, dysponuje środkami określonymi w planie 

finansowym szkoły 

i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz realizację uchwały rady 

rodziców i rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji i zgodnie z przepisami 

prawa. 

4. Kompetencje dyrektora szkoły: 

1) Kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny. 



3) Przewodniczy na zebraniu rady pedagogicznej. 

4) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są one zgodne z prawem oświatowym, 

niezgodne wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący, oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

5) Powierza stanowisko społecznego zastępcy dyrektora szkoły i odwołuje z niego, po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 

6) Kieruje polityką kadrową, zatrudnia i zwalnia nauczycieli, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

7) Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad 

określonych w odrębnych przepisach. 

8) Przyznaje nagrody pracownikom. 

9) Udziela upomnień pracownikom. 

10) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym. 

11) Koordynuje zdobywanie stopni awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

12) Opracowuje arkusz organizacyjny jednostki i przedstawia go do zatwierdzenia organowi 

prowadzącemu. 

13) Planuje, organizuje i przeprowadza nadzór pedagogiczny pracy jednostki oraz sporządza 

sprawozdanie o jakości pracy szkoły. 

14) Opracowuje koncepcję pracy szkoły wspólnie z radą pedagogiczną. 

15) Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów. 

16) Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz wydaje stosowne w tym zakresie 

decyzje. 

17) Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów. 

18) Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami szkoły. 

19) Dba o powierzone mienie, zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki 

organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 

20) Współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim, organem 

prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi. 

21) Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

22) Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela. 



23) Współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły, na podstawie 

odrębnych przepisów. 

24) Dyrektor szkoły do ostatniego dnia nauki szkolnej podaje do publicznej wiadomości 

informacje o szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w szkole w 

kolejnym roku szkolnym. 

25) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły. 

26) Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na podjęcie w szkole działalności przez 

stowarzyszenia lub organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza 

albo wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, po 

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

rodziców. 

27) Dyrektor ustala w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny program 

profilaktyczno - wychowawczy, w przypadku jeśli w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 

roku szkolnego rada rodziców nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie ww. 

programów. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez RR w porozumieniu z RP. 

28) Przestrzega przepisów BHP. 

29) Wydaje polecenia służbowe. 

30) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

5. Do obowiązków społecznego zastępcy dyrektora należy: 

1) Egzekwowanie od pracowników pedagogicznych przydzielonych im czynności 

organizacyjno – wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością statutową 

szkoły i przekładanie wniosków na zebraniu rady pedagogicznej. 

2) Inspirowanie rodziców i środowiska lokalnego do współpracy ze szkołą. 

3) Kontrola realizacji dyżurów nauczycielskich pod nieobecność dyrektora szkoły.  

4) Nadzór nad wyglądem estetycznym wnętrza i otoczenia budynków szkolnych. 

5) Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

6) Zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności. 

6. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 



2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

7. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

§ 5 

Rada pedagogiczna 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole 

Podstawowej w Chojnie. 

3. Do kompetencji rady pedagogicznej należą: 

1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 

2) Podejmowanie uchwały: w sprawie statutu szkoły, innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole, w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w sprawie 

przyjęcia do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, w sprawie zmian w WSO. 

3) Opiniowanie: tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projektu planu 

finansowego szkoły, propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych obowiązków 

i zajęć oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych, wnioski dyrektora                   

o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

4. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę                           

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. 

5. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach i w powołanych przez siebie zespołach. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie                   

w miarę potrzeb. 

7. W zebraniach rady lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć         

z głosem doradczym, zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego: przedstawiciele Rady 

Rodziców, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i inni. 

8. Rada pedagogiczna nowelizuje statut szkoły i go uchwala. 

9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 



10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 

11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły jednostki. 

12. Rada pedagogiczna, podejmuje uchwałę, w której ustala szkolny zestaw programów 

nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązujących w szkole. W tym czasie zmiany w 

zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez RP, na wniosek 

nauczyciela lub RR wyłącznie z początkiem roku szkolnego. 

13. Rada Pedagogiczna ponadto ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły. 

§ 6 

Rada rodziców 

1. W szkole funkcjonuje powołana na 3 lata rada rodziców, która stanowi reprezentacje 

rodziców uczniów kl. I – VIII. 

2. Działalność rady rodziców opiera się na wspieraniu działalności statutowej szkoły. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły. 

4. Kompetencje rady rodziców: 

1) Uchwala i zatwierdza zmiany w statucie. 

2) Opiniuje roczny plan finansowy szkoły. 

3) Może wnioskować o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora                              

i nauczyciela. 

4) Występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę                  

w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych, przedmiotów nadobowiązkowych. 

5) Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami               

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

6) Uchwala opiniuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo – 

profilaktyczny szkoły. 

7) Opiniuje program i harmonogram szkoły dotyczący poprawy efektywności kształcenia                   

i wychowania. 

8) Rada Rodziców może występować z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela. 



9) Opiniuje wniosek o podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje. 

10) Opiniuje wprowadzenie do szkolnego zestawu nauczania dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

11) W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydawać je zgodnie z 

regulaminem. 

12) Decyzje RR są jawne. 

§ 7 

Samorząd uczniowski 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin SU, który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły. 

4. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: prawo do zapoznania się z programem 

nauczania, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, prawo 

redagowania i wydawania gazety szkolnej , prawo organizowania działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę 

opiekuna samorządu, prawo do reprezentowania interesów uczniów. 

Wolontariat w Szkole 

Wolontariat jest to organizacja charytatywna, której celem jest rozwijanie w człowieku dobra 

oraz bezinteresownej pomocy bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość 

uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju 

działalności na rzecz potrzebujących. 

Cele: 

1. Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych: 

2. Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych; 

3. Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym; 

4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie; 

5. Rozwijanie kreatywności. 

6. Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym 



Zasady działania 

1) Podstawowa forma działania wolontariatu uczniowskiego jest szkolne koło 

wolontariusza. 

2) szkolne koło wolontariusza ma spisany i zatwierdzony (uchwałą rady pedagogicznej) 

regulamin 

3) Szkolne Koło Wolontariusza musi mieć swojego opiekuna (koordynatora działań). 

§ 8 

Współdziałanie organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów 

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

2. Rodzic ma prawo do: znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych                  

w danej klasie i szkole, znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania 

rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności 

w nauce, uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

opinii na temat pracy szkoły. 

3. Szkoła stwarza możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

poprzez organizowanie: zebrań klasowych z wychowawcami klas, zebrań rodziców 

określonych grup uczniów z pedagogiem szkolnym, indywidualnych, ogólnych spotkań 

nauczycieli i dyrektora szkoły z rodzicami. 

4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji                 

w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

5. Wszystkie sprawy między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły, uwzględniając 

zakresy kompetencji tych organów. 

6. Dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy 

działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz. 

7. Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy szkoły, w ramach ich 

kompetencji i kierowane pod adresem dyrektora szkoły, organu prowadzącego i sprawującego 

nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej. 

8. Przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach 

innych organów szkoły, jeśli regulaminy tych organów dopuszczają taką możliwość. 

9. Sytuacje konfliktowe pomiędzy pracownikami szkoły, rodzicami i uczniami rozstrzyga 

dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego i nadzorującego 

szkołę. 



10. Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas, rozwiązywane 

mogą być w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, z udziałem wychowawcy klasy                

w dalszej kolejności z udziałem innego nauczyciela, samorządu klasowego, pedagoga 

szkolnego, przedstawiciela samorządu uczniowskiego, rodziców zainteresowanych, zespołu 

wychowawczego, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej. 

11. Sytuacje konfliktowe między uczniami a nauczycielami mogą być rozwiązywane                      

z udziałem wychowawcy klasy, samorządu klasowego, pedagoga, dyrektora szkoły, rodziców 

zainteresowanych uczniów, klasowej rady rodziców. 

12. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem a rodzicem są rozwiązywane z udziałem: 

wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i przedstawiciela rady rodziców. 

13. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a nauczycielem są rozwiązywane z udziałem: 

przedstawiciela związków zawodowych, bądź przedstawiciela rady pedagogicznej, dyrektora 

szkoły. 

14. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem niepedagogicznym są 

rozwiązywane z udziałem; przedstawiciela związków zawodowych, dyrektora szkoły.  

15. Sytuacje konfliktowe między pracownikiem niepedagogicznym szkoły a uczniem są 

rozwiązywane z udziałem: wychowawcy klasy, zainteresowanych rodziców, pedagoga                      

i dyrektora szkoły. 

16. Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są                      

z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i dyrektora szkoły. 

17. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i dyrektorem szkoły rozwiązywane są                       

z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i przedstawicieli rady pedagogicznej.  

18. Sytuacje konfliktowe między dyrektorem a pracownikiem niepedagogicznym mogą być 

rozwiązywane z udziałem przedstawiciela związków zawodowych, przedstawiciela 

pracowników administracji i obsługi. 

19. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem sporów, 

konfliktów i jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty satysfakcjonującego dla stron, strony 

niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu 

prowadzącego lub nadzorującego szkołę. 

20. Do wymiany informacji bieżącej pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną służą: 

zebrania rady pedagogicznej, informacje zawarte na tablicy informacyjnej. 

21. Informacje pomiędzy dyrektorem szkoły a pozostałymi organami szkoły przekazywane są 

w kontaktach bezpośrednich, na zebraniach ogólnych, klasowych a w szczególnych 

wypadkach w formie pisemnej. 

22. Do rozwiązywania spraw konfliktowych między organami dyrektor szkoły powołuje 

komisję o następującym składzie: przedstawiciele dyrekcji szkoły /dyrektor lub zastępca/, 



przedstawiciel rady rodziców, przedstawiciel samorządu uczniowskiego /jeżeli sprawa 

konfliktowa dotyczy uczniów/. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły 

§ 9 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz jego szczegółową organizację 

regulują odrębne przepisy . 

2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 8 lat. 

3. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. 

4. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły 

opracowany przez dyrektora szkoły, do 30 kwietnia danego roku w zakresie jego zgodności                

z przepisami zaopiniowany przez zakładowy związek zawodowy i organ nadzorujący oraz 

zatwierdzony przez organ prowadzący Gminy Pakosław do 30 maja danego roku. 

5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz 

liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych 

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły                                     

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający realizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez dyrektora szkoły, 

zaopiniowany przez radę pedagogiczną, uwzględnia on wymogi zdrowotne higieny pracy 

umysłowej ucznia i nauczyciela. 

8. Podstawową formą pracy szkoły w klasach I – VIII 

są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 

9. Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 45 minut. 

9a. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

9b. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca, którego formy spełniania zadań 

powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych 

szkoły. 



9c. W szkole, zatrudnia się dodatkowo z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm, w tym 

zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone : 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, 

2) w przypadku oddziału klas I- III asystenta lub nauczyciela wspomagającego, 

3) pomoc nauczyciela. 

9d. W szkole , zatrudnia się dodatkowo z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych                   

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na inne 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, za zgodą organu prowadzącego : 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub 

specjalistów, 

2) w przypadku oddziału klas I- III asystenta lub nauczyciela wspomagającego, 

3) pomoc nauczyciela. 

9e. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów. 

9f. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału 

klas I- III, dyrektor szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 

liczbę określoną w ust. 9e. 

9g. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od podziału,                

o którym mowa w ust. 9e, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną                

w ust.9h. 

9h. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

9i. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się 

asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

9j. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

10. Czas trwania poszczególnych zajęć w kl. I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

11. Zajęcia z języka obcego i religii w klasach I-III trwają 45 minut. 



12.Podział oddziałów na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych                               

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone 

są w grupach jeśli 

liczebność klasy przekracza 26 uczniów. Na zajęciach komputerowych w klasach IV- VIII 

liczba uczniów w grupie musi być dostosowana do ilości stanowisk komputerowych. 

13. Koła zainteresowań, zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz zajęcie 

dydaktyczno-wyrównawcze mogą być dodatkowo prowadzone przez nauczycieli. 

14. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne /nauczycielskie/ na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego 

zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

15. Szkoła zapewnia uczniom spożycie w higienicznych warunkach śniadania zapewniając 

gorący napój. 

16. Odpłatność za korzystanie z gorącego napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu                   

z Radą Rodziców. 

17. Szkoła stwarza możliwość dożywiania uczniów, którym środki na ten cel zapewniają 

instytucje i organizacje społeczne. 

§ 10 

Zasady rekrutacji uczniów 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Chojnie. 

2. Zasady rekrutacji określa organ prowadzący na podstawie zarządzenia. Na wniosek 

rodziców dzieci z innych obwodów, za zgodą dyrektora szkoły mogą do niej uczęszczać tylko 

wówczas, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Przez obwód Szkoły Podstawowej w Chojnie należy rozumieć dzieci zamieszkałe w 

Chojnie, Podborowie, Golejewku, Golejewie, Sworowie, Kubeczkach, Dębionce, 

Niedźwiadkach. 

4. Aby zapisać dziecko do klasy I w szkole obwodowej należy wypełnić kartę zgłoszeniową             

i złożyć ją w sekretariacie szkoły do 31 marca br. 

5. Postępowanie rekrutacyjne do klas I, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest 

przewidziane, jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami (oddział nie może 

przekroczyć 25 osób). 

6. Odpowiednie formularze rodzice dziecka otrzymają na zebraniu organizacyjnym. 

1) Karta zgłoszeniowa. 



2) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

3) Oświadczenie o uczęszczaniu na religię. 

4) Oświadczenie o korzystaniu z zajęć świetlicowych. 

7. Obowiązek szkolny dziecka: 

1) Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2) Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym 

roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 

szkolnego . 

3) Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy 

pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i odbyły roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

4) Dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza 

rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.                       

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

9. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

10. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku 

szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie, otrzymuje 

świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego 

przez szkołę. 

11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć, 

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły w obwodzie 

którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą. 

12. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, 

w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. 

13. Zezwolenie może być wydane, jeżeli: 



1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja, 

2) do wniosku dołączono: 

a) opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

14. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok 

szkolny z dyrektorem szkoły. 

15. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

16. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą 

odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

17. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole                 

w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

18. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe                 

w obwodzie swojej szkoły, w tym odpowiednio: 

1) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego, 

2) współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku szkolnego, 

3) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

19. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów                                 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

20. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie pierwszego półrocza lub całego roku szkolnego, co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z każdego przedmiotu w szkole. 

Rozdział 5 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

§ 11 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 



3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jej jakość i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

4. Prawa i obowiązki nauczycieli regulują przepisy zawarte w aktualnie obowiązującej Karcie 

Nauczyciela. 

§ 12 

Nauczyciel 

1. Obowiązkiem nauczyciela jest w szczególności: 

1) Dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, podczas przerw między 

lekcyjnych, na wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych, doprowadzanie do szkoły i 

odprowadzanie do autobusu dzieci dojeżdżających, 

2) Prawidłowo i rzetelnie organizować przebieg procesu dydaktycznego na zajęciach 

planowanych jak i zastępstwach doraźnych, 

3) Dbać o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i inny sprzęt szkolny stosowany w czasie 

zajęć, 

4) Dostosować proces dydaktyczny do indywidualnych uzdolnień uczniów, 

5) Kierować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie 

traktować wszystkich uczniów; 

6) Udzielać pomocy uczniom w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych w oparciu                      

o rozpoznanie potrzeb uczniów; 

7) Doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne i ustawicznie aktualizować poziom swojej 

wiedzy merytorycznej, 

8) Pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

9) Stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 

10) Służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną; 

11) Stosować nowatorskie metody pracy i programów nauczania; 

12) Orientować się w aktualnym stanie prawnym w oświacie; 

13) Systematycznie kontaktować się z rodzicami uczniów; 

14) Prawidłowo i systematyczne prowadzić dokumentację nauczycielską, 

15) Respektować prawa ucznia; 

16) Natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 



17) Zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić                         

o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły; 

18) Niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na 

terenie szkoły. 

18) Sprawować opiekę w czasie dowozu na salę sportową w Pakosławiu. 

2. Nauczycielom odbywającym staż dyrektor szkoły umożliwia realizację planu rozwoju 

zawodowego. 

3. Funkcje opiekuna stażu dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który oprócz wymagań 

formalnych będzie wspierał młodego nauczyciela, dzielił się doświadczeniem i swoją postawą 

modelował sposób pracy, kontaktu z uczniami, ich rodzicami i pracownikami szkoły.  

4. Nauczyciele rozpoczynający staż składają plany rozwoju zawodowego dyrektorowi szkoły 

w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. 

5. Nauczyciel, po odbyciu stażu jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z realizacji planu 

rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu, a dyrektor szkoły po 

otrzymaniu sprawozdania od nauczyciela odbywającego staż, zapoznaniu się z projektem 

oceny przygotowanym przez opiekuna stażu i opinią rady rodziców dokonuje oceny dorobku 

zawodowego nauczyciela w terminie 14 dniowym. 

6. Obowiązki nauczyciela dyżurnego: 

1) Nauczyciel odbierający dzieci dojeżdżające rozpoczyna pracę 20 minut przed pierwszym 

dzwonkiem. 

2) Nauczyciel pełniący dyżur przed rozpoczęciem zajęć na korytarzu, rozpoczyna pracę 15 

minut przed dzwonkiem. 

3) Odpowiada za bezpieczeństwo dzieci na terenie budynku szkoły. 

4) Całkowicie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod jego opieką. 

5) Odpowiada za porządek i czystość boiska szkolnego oraz korytarzy. Sprawdza stan zastany 

w chwili rozpoczęcia dyżuru i zgłasza dyrektorowi lub woźnemu szkoły ewentualne 

zaniedbania lub zagrożenia. 

7. Obowiązki wszystkich nauczycieli: 

1) Nauczyciel zobowiązany jest do przybycia w czasie o 10 minut poprzedzającym 

rozpoczęcie swych zajęć. 

2) Każdy nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci na swoich zajęciach od chwili 

dzwonka kończącego czas przerwy międzylekcyjnej do momentu wyprowadzenia uczniów               

z klasy, po dzwonku kończącym lekcję. 



3) Jest odpowiedzialny za porządek sali, w której odbywał lekcję, jak również za jej 

wietrzenie oraz zamykanie okien po zakończeniu w danym dniu. 

4) Po odbytej lekcji dopilnowuje opuszczenia izby przez dzieci. Klasy na piętrze są wietrzone 

tylko w obecności nauczyciela. 

5) Za bezpieczeństwo dzieci w czasie przerw śniadaniowych odpowiedzialni są nauczyciele, 

których lekcja bezpośrednio poprzedza tę przerwę . 

6) Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne odpowiada za swą grupę podobnie jak 

nauczyciel dyżurny i prowadzący lekcje. 

8. Inne ustalenia: 

1) Pozostawianie uczniów bez opieki oraz zezwalanie na wyjście poza teren szkoły np. 

.biblioteka gminna jest niedopuszczalne i traktowane będzie jako lekceważenie 

podstawowych obowiązków nauczyciela, jak również narażanie dzieci na niebezpieczeństwo. 

2) Zabrania się wysyłania dzieci bez opieki poza teren szkoły. 

3) Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do przestrzegania niniejszych ustaleń. 

§ 13 

Zespoły nauczycielskie 

1. Nauczyciele tworzą zespoły, których zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu 

materiałów ćwiczeniowych dla danego oddziału oraz modyfikowanie programu nauczania w 

miarę potrzeb, mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo - zadaniowe. 

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

3. Cele i zadania zespołu nauczycieli: 

1) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania 

decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) Współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów 

szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych                                  

i eksperymentalnych programów nauczania; 



6) Rozwiązywanie trudnych spraw wychowawczych; 

7) Opracowanie, wdrażanie i ewaluowanie Szkolnego Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego; 

8) Prowadzenie ewaluacji; 

9) Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji wczesnoszkolnej oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub 

materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VIII 

oraz materiałów ćwiczeniowych; 

10) Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 

uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów; 

11) Omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole 

konkursów; 

12) Opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole; 

13) Prowadzenie lekcji otwartych; 

14) Wymiana doświadczeń; 

15) Opracowywanie raportu o wynikach egzaminu. 

4. Dokumentacja zespołu przedmiotowego powinna zawierać: 

1) Harmonogram konkursów, imprez i uroczystości szkolnych. 

2) Protokoły posiedzeń zespołów nauczycielskich. 

3)Sprawozdanie podsumowujące podjęte działania dydaktyczno - wychowawcze w danym 

roku szkolnym (analiza i wnioski). 

§ 14 

Wychowawca 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi 

zwanemu wychowawcą. 

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

wychowawca opiekował się danym odziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału na 

wniosek złożony do dyrektora szkoły przez radę rodziców. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy, powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 



5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły,                  

a w szczególności: tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, przygotowanie 

ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

6. Wychowawca w celu realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych 

powinien: poznać warunki życia i nauki swoich wychowanków, utrzymywać stały                          

i systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań 

wychowawczych, współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, dbać o systematyczne 

uczęszczanie uczniów na zajęcia, kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, 

opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności człowieka z zachowaniem dyskrecji                   

w sytuacjach tego wymagających, zapoznać rodziców z SO i programem wychowawczo - 

profilaktycznym szkoły, udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się dziecka, 

rozwiązywać i łagodzić konflikty w zespole uczniowskim, otoczyć indywidualną opieką 

każdego ze swoich wychowanków, powinien podejmować jednolite działania wychowawcze     

i dydaktyczne ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w jego oddziale, planować działania 

wspólnie z rodzicami i uczniami. 

7. Wychowawca podejmuje współpracę z rodzicami w celu: rozpoznania i ustalania potrzeb 

opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, udzielania wskazówek odnośnie metod 

postępowania z dziećmi, angażowania ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

8. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

9. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej                     

i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych jednostek                       

i instytucji naukowo-oświatowych. 

10. Utrzymuje ścisłą współpracę z pedagogiem, logopedą, higienistką szkolną itp. w sprawie 

udzielania wszechstronnej pomocy dzieciom wymagającym opieki. 

11. Wychowawcy zobowiązani są do przeprowadzenia minimum dwóch zebrań ogólnych                  

z rodzicami i dwóch zebrań indywidualnych o tematyce zgodnej z programem 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły, w wyznaczonych terminach wszyscy nauczyciele 

udzielają informacji o osiągnięciach uczniów. 

§ 15 

Pedagog 

1. W szkole podstawowej tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego. 

2. Zadaniem pedagoga jest sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

3. W rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych pedagog współpracuje                     

z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami, służbą zdrowia, rodzicami, w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i opiekuńczych. 



4. Pedagog współdziała z instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.  

5. Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego: 

przeprowadzanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej szkoły, rozpoznawanie 

warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno - 

wychowawczego, kontrola realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego udzielanie pomocy 

rodzicom w rozwiązywaniu przez nich trudności natury wychowawczej, udzielanie pomocy 

wychowawcom i nauczycielom w pracy z dziećmi trudnymi wychowawczo, pomoc                          

w zagospodarowaniu czasu wolnego i wypoczynku wakacyjnego uczniom wymagającym 

szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, rozmowy indywidualne z uczniami mające na 

celu eliminowanie napięcia psychicznego wynikającego z trudności i niepowodzeń                            

w opanowaniu materiału nauczania, trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, organizowanie pomocy, 

dożywiania i opieki materialnej uczniom osieroconym, z rodzin patologicznych, rodzin                    

w trudnej sytuacji materialnej, uczniom kalekim i przewlekle chorym, wnioskowanie                       

o kierowanie uczniów osieroconych do odpowiednich placówek, organizowanie dożywiania 

w szkole uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i z rodzin patologicznych.  

6. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań pedagog powinien: posiadać roczny plan 

pracy uwzględniający konkretne potrzeby swojej szkoły środowiska, zapewnić                                  

w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak                    

i rodziców, składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności 

wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły, prowadzić dziennik pracy oraz 

dokumentację dotyczącą uczniów wymagających szczególnej opieki. 

§ 16 

Logopeda 

1. Zadania logopedy: 

1) Profilaktyka w celu zapobiegania powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym 

rozwojem mowy: 

a) stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy 

przebieg komunikacji językowej, 

b) czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej, 

c) zapobieganie dysharmonii rozwojowych, 

d) stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego, 

e) prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już 

ukształtowaną tj., 

f) ćwiczeń ortofonicznych, słuchowych, rytmicznych, usprawniające narządy mowy, 

artykulacji, dykcji, 



g) współpraca z nauczycielami - uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci, 

h) zapewnienie pomocy o charakterze terapeutyczny i instruktażowym; - udostępnianie 

opracowanych materiałów. 

2) Diagnostyka ( rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych): 

a) przeprowadzanie badań wymowy dzieci szkolnych, 

b) zdiagnozowanie logopedyczne, 

c) udostępnienie wyników badań zainteresowanym nauczycielom i rodzicom. 

3) Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i 

pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających trudności z mówieniem, 

rozumieniem, pisaniem i czytaniem): 

a) objęcie opieką logopedyczną wyznaczone dzieci, 

b) systematyczne prowadzenie zajęć logo terapii w szkole (w małych zespołach), 

c) rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy, 

d) umiejętności wypowiadania się, 

e) wyrównywanie opóźnień mowy, 

f) korygowanie wad wymowy, 

g) stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego, 

h) usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych, 

i) wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją, 

j) udzielanie porad i wskazówek, 

k) zaprowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu,  

l) poinstruowanie nauczyciela grupy o sposobach korekty wad wymowy z dziećmi objętymi 

terapią, 

m) w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, audiologiem z poradni 

pedagogiczno- psychologicznej i poradni wad słuchu. 

6) Badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego, aby jak najwcześniej 

rozpocząć reedukację. Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych 

dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych. 

§ 17 

Koordynator do spraw bezpieczeństwa 



1. Szkolny koordynator to funkcja społeczna, zatem nie posiada on żadnych kompetencji 

kontrolnych i sprawdzających, które w myśl przepisów prawnych przysługują dyrektorowi 

jednostki oraz zespołowi kierowniczemu. 

2. Funkcja koordynatora polega głównie na obserwacji istniejących w szkole lub w jej 

otoczeniu zjawisk i zdarzeń mających negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów 

oraz wszystkich podmiotów szkolnych. 

Tryb i sposób przekazywania wniosków wynikających z obserwacji i analiz koordynatora 

powinien być określony przez dyrektora szkoły 

4. Zadania powinny wynikać z analizy zagrożeń dla uczniów i potrzeb szkoły w zakresie 

bezpieczeństwa. 

5. Ustalenie zakresu zadań należy do dyrektora szkoły, który informuje o tym wszystkich 

pracowników szkoły. 

6. Dla poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole powierza się koordynatorowi następujące 

zadania: 

1) Inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa poszczególnych podmiotów 

szkolnych, np.: organizowanie spotkań wychowawców, projektowanie spotkań z rodzicami, 

proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców, uczniów, 

wynikających z potrzeb jednostki, nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi, środowiskiem lokalnym. 

2) Analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa. 

3) Ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły na zebraniu rady pedagogicznej. 

4) Korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz przekazywanie uzyskanej wiedz 

i umiejętności wszystkim pracownikom (na przykład w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy). 

5) Dbałość o opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych (m.in. postępowanie w sytuacji różnych zagrożeń, postępowanie z uczniem, 

który uległ wypadkowi, postępowanie wobec ucznia, którego stan wskazuje na spożycie 

alkoholu bądź innych środków odurzających). 

§ 18 

Biblioteka szkolna 

1.Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły: 

1) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. 

Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i 

pracownicy na podstawie legitymacji służbowych, rodzice na podstawie karty czytelnika i 

dowodu osobistego. 



2) Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły oraz wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

3) Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących w 

szkole. 

4) Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz 

nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów. 

5) Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

6) Jest pracownią metodyczną służącą pomocą i doradztwem nauczycielom bibliotekarzom z 

innych szkół. 

1a. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów; 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) wdrażanie do poszanowania książki; 

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

6) współdziała z nauczycielami; 

7) rozwija życie kulturalne szkoły; 

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli; 

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

2. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który: 

1) Zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe 

na działalność biblioteki; 

2) Zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie 

pracownika; 

3) Właściwą obsadę personalną; 

4) Inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

5) Zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

6) Stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 



3. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: 

1) I pomieszczenie - Zbiór lektur, literatura dziecięca i zbiór wg katalogu rzeczowego. 

2) II pomieszczenie - Zbiór wg katalogu alfabetycznego i czytelnia. 

4. Biblioteka gromadzi następujące materiały : wydawnictwa informacyjne, podręczniki 

programy szkolne dla nauczycieli, podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego lektury 

podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania, lektury uzupełniające do 

języka polskiego, literaturę popularnonaukową i naukową, wybrane pozycje literatury 

pięknej, wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa odpowiednią prasę dla 

dzieci i młodzieży oraz nauczycieli podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, 

socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania, materiały audiowizualne. 

4a. Zadania biblioteki szkolnej: 

1) Popularyzacja nowości bibliotecznych; 

2) Statystyka czytelnictwa; 

3) Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu 

informacyjnego; 

4) Komputeryzacja biblioteki, 

5) Renowacja i konserwacja księgozbioru; 

6) Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym; 

7) Współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców; 

8) Współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy. 

5. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkoły, zainteresowania użytkowników, 

możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne 

czynniki środowiskowe, lokalne, regionalne. 

6. Gazety codzienne, czasopisma społeczno-kulturalne, metodyczne przechowuje się w 

bibliotece przez pięć lat, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach 

przedmiotowych, prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na 

zajęcia. 

7. Pracownicy: 

1) Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz. 

2) Zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy. 

8. Czas pracy biblioteki: 



1) Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z 

organizacją roku szkolnego. 

2) Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece 

skontrum lub inwentaryzacji. 

3) Czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

9. Finansowanie wydatków: 

1) Wydatki pokrywane są z budżetu szkoły. 

2) Wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalana jest na początku roku 

kalendarzowego. 

3) Propozycje wydatków na uzupełnianie zbiorów zatwierdza rada pedagogiczna. 

4) Działalność biblioteki może być dotowana przez komitet rodzicielski i innych 

ofiarodawców. 

5) Biblioteka może zdobywać dodatkowe środki na wydatki. 

10. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: udostępnianie w wypożyczalni i czytelni, 

indywidualnego doradztwa w doborze lektury, udzielanie informacji, prowadzenie zespołu 

uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy, 

informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i 

prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach, prowadzenie 

różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa /konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze 

itp./ odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów, współpracuje z 

wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, opiekuje się zespołem 

uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy, sporządza 

plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy, prowadzi dzienną, miesięczną, 

półroczną i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, 

rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń, doskonali warsztat 

pracy, stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji                        

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, organizuje 

różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczna. 

11. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest 

do: gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami jednostki, 

ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowania zbiorów 

/klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne/, selekcje zbiorów /materiałów 

zbędnych i zniszczonych/, organizacji warsztatu informacyjnego /wydzielenie księgozbioru 

podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych itp./. 

12. Prawa i obowiązki czytelników: czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania                      

z księgozbioru biblioteki, korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o 

wypożyczone książki, jednorazowo można wypożyczyć 3 książki + lekturę, ale w 



uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z 

podaniem terminu ich zwrotu, w stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą 

być zastosowane kary zgodne z ustaleniami rady pedagogicznej /prace na rzecz biblioteki, 

okresowe wstrzymanie świadectwa/, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki 

czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza o takiej 

samej wartości, wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku 

szkolnego, uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane 

nagrody na koniec roku szkolnego. 

13. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki. 

§ 18a.  

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi 

w szkole. 

1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych                           

w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej. 

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu. 

4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki                   

i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony                       

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół 

zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty. 

5. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których 

mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi 

szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu 



prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 6. Szczegółowe warunki korzystania przez 

uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy 

uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania. 

§ 19 

Świetlica szkolna 

1. Działalnością opiekuńczo – wychowawczą świetlicy objęte są wszystkie dzieci 

dojeżdżające do szkoły i pozostałe dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki. 

2. Sposób korzystania z pomieszczenia świetlicy określa oddzielny regulamin.  

3. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest zapoznać dzieci dojeżdżające z godzinami 

dowozów z chwilą rozpoczęcia zajęć w szkole. 

4. Zgodnie z projektem organizacji szkoły zatrudnia się opiekuna świetlicy. 

5. Opiekunowie świetlicy sprawują całościową opiekę nad świetlicą szkolną i w jednakowym 

stopniu odpowiadają za jej funkcjonowanie. 

6. Do zadań wychowawcy świetlicy należy przede wszystkim: organizacja zajęć 

wychowawczo -opiekuńczych, sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem dzieci w czasie 

pobytu w świetlicy, kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach w świetlicy, współpraca z 

nauczycielami i wychowawcami w zakresie ujednolicania działań wychowawczych i 

opiekuńczych, dbałość o wystrój świetlicy, prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy. 

7. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

nie powinna przekraczać 25. 

8. W celu realizacji planu pracy świetlicy szkolnej placówka zapewnia korzystanie                              

z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i czytelni, świetlicy oraz 

zespołu urządzeń sportowych, szatni. 

§ 20 

Doradztwo zawodowe 

1. W szkole dla uczniów klas VII i VIII realizowane są zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

2. Zajęcia te mają wesprzeć uczniów i ich rodziców w procesie decyzyjnym wyboru szkoły                   

i kierunku kształcenia. 

 

§ 21 

Zakres zadań pracowników niepedagogicznych szkoły: 

1. Księgowy: 

1) przygotowuje projekt planu finansowego szkoły, 



2) prowadzi ewidencję finansową szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) prowadzi ewidencję płacową pracowników oraz sporządza listy płac, 

4) sporządza sprawozdawczość finansową, 

5) odpowiada za prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi. 

2. Sekretarz: 

1) prowadzi, załatwia i odpowiada za właściwe i terminowe wysyłanie korespondencji szkoły,  

2) prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, 

3) prowadzi obsługę kasy szkolnej, 

4) prowadzi archiwum szkoły i jego ewidencję, 

5) prowadzi sprawy kadrowe szkoły. 

3. Woźny szkoły: 

1) sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem budynku i całością mienia szkolnego oraz 

urządzeniami instalacyjnymi (łącznie ze sprzętem ochrony przeciwpożarowej), 

2) dokonuje drobnych napraw sprzętu i instalacji, 

3) troszczy się o czystość boiska szkolnego oraz zewnętrznego obejścia szkoły, 

4) dba o infrastrukturę zieleni w obejściu szkoły, 

5) pomaga w sprzątaniu szkoły, 

6) w okresie zimowym odgarnia śnieg oraz posypuje wejścia piaskiem. 

4. Sprzątaczki: 

1) szczegółowy zakres czynności określa dyrektor szkoły. 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

§ 22 

I Założenia ogólne 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku                       



do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

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

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu:                                                                                        

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie;                                                                                                           

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,    co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;                                                                        

 3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;                       

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;                                   

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce                            

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;                                           

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych    zajęć 

edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych                                

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach                                       

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

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

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

7. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne  do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. W celu pomocy uczniom mającym specyficzne trudności dydaktyczne bądź wychowawcze 

nauczyciel zobowiązany jest do nawiązania systematycznej współpracy  z rodzicami.  

Identyfikacja problemu będącego przyczyną trudności w nauce jest podstawą   do ustalenia 

sposobów pomocy dziecku. W tym celu niezbędna będzie również współpraca                                   

z pedagogiem szkolnym. 

9. Podczas zajęć nauczyciele stosują  ocenianie kształtujące:  podają cele lekcji, stosują 

informację zwrotną, wdrażają do samooceny oraz do oceny koleżeńskiej, budują atmosferę 

uczenia się. 



10. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia                         

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić                                

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

11. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również wciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie     w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

12. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie                           

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

13. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,                           

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż   po 

ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły  

podstawowej.  

 

II  Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz                                               

ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających                           

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania osiągnięć dydaktycznych i zachowania; 

4) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                      

z zajęć edukacyjnych i  zachowania. 

III Ocenianie bieżące oraz klasyfikowanie  

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny, które mają charakter opisowy, oparty                    

na słowie: 

a) bieżące; 

b) klasyfikacyjne śródroczne i roczne. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3. Nauczyciel ustnie lub pisemnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny 

bieżące, śródroczne i roczne.  



4.  Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest 

zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne i roczne  w terminach 

ustalonych z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem). 

5. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych 

uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz 

wskazanie: 

a) co uczeń zrobił dobrze, 

b) co uczeń ma poprawić, 

c) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę, 

d) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 

 

6. Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny 

wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel 

sporządza uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie 

oceny nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w ciągu trzech dni 

przekazuje uzasadnienie oceny wnioskodawcy. 

 

7. Przy ustaleniu oceny z zajęć edukacji ruchowej, technicznej, plastycznej i muzycznej 

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

z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć 

 

8. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii  o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza  

oraz na czas określony w tej opinii.  

 

9.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 

 

1.Ocenianie bieżące  

 

1)W ocenianiu bieżącym stosuje się opis słowny i kryteria wymagań: 

 

- Wspaniale! Uczeń osiąga doskonałe wyniki, w pełni przyswoił wiadomości i umiejętności. 

Biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne                       

i twórcze rozwiązania problemów i zadań.                                           

 

- Znakomicie! Uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości                        

w różnych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy 

potrafi poprawić. 

 

- Poprawnie! Uczeń stosuje zdobyte wiadomości i zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje 

zadania  o średnim poziomie trudności. Przy trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela. 

 



- Postaraj się! Uczeń przyswoił część wiadomości i zdobył niektóre umiejętności zawarte                               

w podstawie programowej co może spowodować kłopoty przy poznawaniu kolejnych treści 

kształcenia danego przedmiotu. Samodzielnie wykonuje  zadania o niewielkim stopniu 

trudności. Wymaga czasami pomocy i dodatkowych wskazówek nauczyciela.                                                                                                                                        

 

- Pracuj więcej! Uczeń przyswoił niewielką część wiadomości i zdobył tylko niektóre 

umiejętności zawarte w podstawie programowej i nie zawsze potrafi zastosować je w 

typowych sytuacjach. Samodzielnie wykonuje  zadania o niewielkim stopniu trudności. 

Wymaga często pomocy i dodatkowych wskazówek nauczyciela.  

- Popraw się! Uczeń nie przyswoił wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie 

programowej. Nie potrafi pracować samodzielnie, co uniemożliwia mu bezpośrednią 

kontynuację opanowywania kolejnych treści danego przedmiotu, a na II etapie kształcenia 

zasadniczo uniemożliwia naukę przedmiotów pokrewnych.  

2) W dzienniku elektronicznym ocenie opisowej  przyporządkowano cyfry: 

 

6 – Wspaniale! 

5 – Znakomicie! 

4 – Poprawnie! 

3 – Postaraj się! 

2 – Pracuj więcej! 

1 – Popraw się! 

 

3) Uczniowie uczestniczą w lekcjach języka obcego, na których są oceniani tak jak na 

zajęciach edukacji wczesnoszkolnej. 

 

4) Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie uczestniczą w lekcjach religii,     na  

których są oceniani według następującej skali: 

stopień celujący -6 

stopień bardzo dobry-5 

stopień dobry-4 

stopień dostateczny-3 

stopień dopuszczający-2 

stopień niedostateczny-1  

5) W klasach I-III podstawę oceniania stanowić będzie systematyczna obserwacja ucznia                           

w różnych sytuacjach ujawniających zachowania i postawy, predyspozycje, zainteresowania, 

trudności.  

 

6) Informacje o postępach ucznia pochodzić będą z następujących źródeł: 

- karty pracy ucznia diagnozujące gotowość ucznia do podjęcia nauki w klasieI, 

- karty pracy ucznia, 

- testy i sprawdziany diagnozujące i sprawdzające wiadomości i umiejętności, 

- kartkówki, 

- testy kompetencji,                   

- zeszytów i ćwiczeń ucznia, 

- rozmów z innymi nauczycielami uczącymi w szkole, 

- wypowiedzi ustne i pisemne,   

- dyktanda,  

- aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,  



- przygotowanie do zajęć, 

- wykonywanie zadań dodatkowych dla chętnych uczniów, 

- wytwory własne, 

- projekty uczniowskie, 

- bieżąca obserwacja ucznia. 

  

7) Testy i sprawdziany: 

 

- sprawdzian, test  – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z szerszego 

zakresu materiału, a uzyskany poziom wynika z procentowego udziału poprawności 

wykonania pracy (przelicznik procentowy tabela strona 6)  i opatrzony jest komentarzem  

określającym  mocne i słabe strony pracy ucznia oraz wskazówkami do dalszej pracy,  

 

-  kartkówka – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z nie więcej niż 

trzech ostatnich tematów z opisem słownym : wspaniale, znakomicie, poprawnie, postaraj się,                                  

pracuj więcej. 

 

8) Sprawdzony i oceniony sprawdzian, test  nauczyciel ma obowiązek oddać w okresie do 

dwóch tygodni od jego napisania przez uczniów.  

 

9) Uczniowie mają prawo do równomiernego rozłożenia sprawdzianów, testów (nie więcej 

niż dwa sprawdziany, testy tygodniowo).  

 

10) Każdy sprawdzian, test jest zapowiedziany na tydzień przed terminem przeprowadzenia 

Powinien być poprzedzony powtórzeniem. Kartkówki stosuje się w zależności od potrzeb,       

bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi. 

 

11) Gdy uczeń nie przystąpił do pisemnej formy sprawdzianu ma obowiązek uzupełnia 

zaległości w ciągu  14 dni od momentu powrotu do szkoły. 

 

12) Uczeń jest zobowiązany do napisania-uzupełnienia kartkówki, na której nie był obecny                       

na następnej lekcji. 

 

13) Uczeń ma prawo jednorazowo poprawić ocenę ze sprawdzianu, testu w ciągu 7 dni od 

dnia jej otrzymania. Czas i miejsce poprawy poziomu opanowania wiedzy wyznacza 

nauczyciel   w porozumieniu z uczniem lub rodzicem.                                                      

  

14) Po omówieniu, sprawdziany, testy pozostają w teczce ucznia do wglądu rodziców. 

 

15) Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać sprawdziany, testy do końca roku szkolnego. 

 

16) W klasach I-III prace pisemne są oceniane punktowo według poniższej skali: 

 

Opis słowny dla ucznia Zapis w dzienniku 

elektronicznym 

Skala punktowo – procentowa 

Wspaniale! 6 100% 

Znakomicie! 5 85% - 99,9% 

Poprawnie! 4 70% - 84,9% 

Postaraj się! 3 50% - 69,9% 

Pracuj więcej! 2 30% - 49,9% 



Popraw się! 1 do 29% 

 

Ocena punktowa  uzupełniona jest informacją o mocnych i słabych stronach ucznia                           

z danego zakresu materiału oraz wskazówkami do dalszej pracy. 

  

2. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne  

 

1) Oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi. 

2) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia.   

3)  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz ustaleniu 

rocznej oceny ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

4) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

5) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

6) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7) Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca 

klasy informuje ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania.  

8) Śródroczne i roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

9) W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego.  

3. Oceny zachowania śródroczne i roczne  

 

1) Ustala wychowawca  po zasięgnięciu opinii wszystkich nauczycieli uczących w klasie oraz 

samooceny dokonanej przez uczniów. Ocena zachowania  redagowana jest na podstawie 

obserwacji  i zapisów w dzienniku. 

 

2) Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:  

 



a) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

-punktualność, sumienność, 

-przygotowanie do zajęć, 

-dbałość o swój wygląd, 

-dbałość o wygląd klasy, swojego miejsca pracy. 

 

 

 b) Kultura osobista: 

-zachowanie wobec kolegów, 

-zachowanie w grupie i wobec grupy, 

-postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

-postawa wobec dorosłych, 

-stosowanie zwrotów grzecznościowych, 

-wykonywanie poleceń, 

-reagowanie na uwagi nauczyciela, 

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

- dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 

c) Uspołecznienie: 

-dostrzeganie potrzeb innych, 

-umiejętność współpracy w grupie, 

-podejmowanie działań na rzecz klasy, szkoły, 

-dbałość o przyrodę w najbliższym otoczeniu, 

- dbałość o honor i tradycje szkoły, 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

 

 3) Opisowa ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia oddziałów I - III jest zamieszczana                           

w śródrocznej karcie osiągnięć ucznia i na świadectwie ukończenia danego oddziału. 

 

wzorowo 

uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, wykazuje dużą 

inicjatywę i samodzielność w różnorodnych działaniach, prezentuje 

postawę twórczą w rozwiązywaniu różnych problemów życia 

szkolnego 

bardzo dobrze 
uczeń w pełni przestrzega zasad zachowania w grupie 

 i w szkole, aktywnie angażuje się w obowiązki szkolne 

prawidłowo 
uczeń najczęściej przestrzega zasad zachowania w grupie 

 i w szkole,  angażuje się w obowiązki szkolne 

  

niewłaściwe 

uczeń często nie  przestrzega zasad zachowania w grupie 

 i w szkole, wskazane jest, aby popracował nad poprawą swojego 

zachowania oraz  zaangażowaniem  w obowiązki szkolne 

  

źle 

uczeń nie przestrzega zasad zachowania w grupie i w szkole, nie 

przejawia chęci poprawy swego zachowania, nie wywiązuje się z 

powierzonych obowiązków, lekceważy ustalone zasady                            

i reguły 

  

 IV Informowanie rodziców o efektach pracy dziecka: 

 

1) zebrania klasowe, 

2) spotkania indywidualne,  



3) kontakt pośredni w terminie ustalonym z nauczycielem, 

4) rozmowy telefoniczne, 

5) bieżąca informacja w dokumentacji ucznia (karty pracy, zeszyty przedmiotowe, ćwiczenia 

sprawdziany, testy), 

6) kontakt z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.  

 

§23 

Ocenianie w klasach IV-VIII 

1. Tryb oceniania i skala oceniania oraz sposób formułowania ocen 

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej z wszystkich przedmiotów 

jest średnia ważona obliczona w następujący sposób: 

a) każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę 

(obowiązuje czterostopniowa wartość wag – 1,2,3,5 w hierarchii ocen. 

b) średnią ważoną oblicza się jako iloraz sumy iloczynów ocen i ich wag przez  liczbę sumy 

wag. np.:   

                          ( 1x4+2x5+3x3) 

                     średnia ważona =  ---------------------------    

                                                              ( 1+2+3) 

c) ocena wyrażana jest w stopniach wg skali: 1-6. 

ocena niedostateczna – zapis w dzienniku elektronicznym: 1, 

ocena dopuszczająca – zapis w dzienniku elektronicznym: 2, 

ocena dostateczna – zapis w dzienniku elektronicznym: 3, 

ocena dobra – zapis w dzienniku elektronicznym: 4, 

ocena bardzo dobra – zapis w dzienniku elektronicznym: 5, 

ocena celująca – zapis w dzienniku elektronicznym: 6. 

 

d) dopuszcza się stawianie przy ocenach bieżących plusów (+). 

 

e) bieżące postępy ucznia ustala się w oparciu o skalę ocen: 

 

skala ocen Przelicznik 

punktowy 

Ocena prac zgodnie ze skalą 

procentową 

6 6 100 % 

5+ 5,5 99 % - 92 % 

5 5 91 % - 85 % 

4+ 4,5 84 % - 77 % 

4 4 76 % - 70 % 

3+ 3,5 69 % - 60 % 



3 3 59 % - 50 % 

2+ 2,5 49 % - 42 % 

2 2 41 % - 35 % 

1 1 34 % i mniej 

 

f) średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:   Uchwała nr 

7/2019/2020 

 

średnia ważona Ocena półroczna lub roczna Skrót oceny 

5,35 i powyżej celująca Cel 

4,51 do 5,34 bardzo dobra Bdb 

3,51 do 4,50 dobra Db 

2,51 do 3,50 dostateczna Dst 

1,76 do 2,50 dopuszczająca Dop 

1,75 i poniżej niedostateczna Ndst 

 

g) formy aktywności i ich waga: 

 

 

waga Formy aktywności 
Kolor w 

e-dzienniku 

5 - praca klasowa Czerwony 

3 

- sprawdziany 

- testy 

- udział w konkursach na szczeblu powiatowym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim   

Zielony 

 

2 

- kartkówki 

- quizy 

- odpowiedź ustna 

- zadania dodatkowe 

- aktywność ucznia 

- udział w konkursach  na szczeblu szkolnym, 

gminnym 

 

Niebieski 

1 
- praca na lekcji 

- zadanie domowe 
Fioletowy 

 

h)  przyporządkowanie wagi ocen dla przedmiotów. 

 

Waga Przedmioty 



1,2,3,5 • język polski 

• języki obce 

• matematyka 

1,2,3, • przyroda 

• historia 

• wiedza o społeczeństwie 

• biologia 

• chemia 

• fizyka 

• geografia 

• edukacja dla bezpieczeństwa 

• plastyka 

• informatyka 

1,2 • technika 

• muzyka 

• wychowanie fizyczne 

• religia 

 

i) w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może podwyższyć ocenę ostateczną na 

koniec półrocza lub roku szkolnego o 1 jeden stopień. 

V. Ocenianie bieżące 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

- praca  klasowa, 

- sprawdzian, 

- kartkówka, 

- odpowiedź ustna, 

- zadanie domowe. 

2. W klasach IV-VIII oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

wpisuje się w formie stopni w skali 1-6 w z uwzględnieniem plusów. 
3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

1) stopień CELUJĄCY (6) uzyskuje uczeń, który zgodnie z podstawą programową spełnia 

poniższe kryteria: 

a) wykazywał się inwencją twórczą , nie czekając na inicjatywę nauczyciela, 

b) wykazywał się indywidualną pracą, 

c) biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, 

d) wykazywał się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością oraz stanowi 

wzór do naśladowania dla innych. 

2) stopień BARDZO DOBRY (5) uzyskuje uczeń, który: 

a) pracował systematycznie z zaangażowaniem w szkole i w domu, 



b) wykonał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji,  

c) wykazywał się wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań, problemów 

teoretycznych i praktycznych nie schematycznych o znacznym stopniu trudności, 

d) posiadał umiejętności dokonywania i uzasadniania uogólnień, 

e) charakteryzował się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce. 

3) stopień DOBRY ( 4) uzyskuje uczeń, który: 

a) pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu, 

b) opanował wiadomości umiarkowanie trudne, ale niezbędne w dalszej nauce, 

c) poprawnie stosował wiadomości, rozwiązywał (wykonywał) nietypowe zadania 

teoretyczne (praktyczne ), 

d) wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał 

ewentualne braki, 

e) wykazywał się samodzielnością , sumiennością i samodyscypliną. 

4) stopień DOSTATECZNY (3) uzyskuje uczeń, który: 

a) pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę, 

b) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 

podstawowym określonym przez szkolny zespół przedmiotowy, umiał zastosować 

wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych i rozwiązywać zadania według 

poznanego wzorca. 

5) stopień DOPUSZCZAJĄCY ( 2) uzyskuje uczeń, który: 

a) wykazywał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy 

z danego przedmiotu, 

b) rozwiązywał (wykonywał) samodzielnie zadania typowe (wyćwiczone na lekcji) o 

niewielkim stopniu trudności, 

c) pracował w miarę swoich możliwości, 

6) stopień NIEDOSTATECZNY ( 1) uzyskuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, określonych programem 

nauczania w danej klasie zgodnie z podstawą programową, a stwierdzone braki 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie rozwiązywał ( wykonywał) zadań o niewielkim stopniu trudności, 

c) nie pracował na lekcji i w domu. 



4. Szczegółowe kryteria wymogów w zakresie poszczególnych przedmiotów znajdują się w 

przedmiotowych systemach oceniania każdego przedmiotu. 

5. Aktywność ucznia lub jej brak jest oceniana znakiem + lub – i zamieniana na ocenę bieżącą 

według następującego przelicznika: 

1) za pięciokrotnie otrzymany „+” ocena celująca (6), 

2) za trzykrotnie otrzymany „-” ocena niedostateczna (1), 

3) zgłoszony brak zadania domowego skutkuje otrzymaniem minusa. Trzy minusy to ocena 

niedostateczna. Każdy kolejny brak zadania to ocena niedostateczna. Jeśli brak zadania nie 

zostanie zgłoszony nauczycielowi – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocenę 

niedostateczną otrzymuje uczeń również w przypadku braku nadrobienia zaległości w pracach 

domowych. 

6. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić uczniów o sprawdzianie 7 dni wcześniej, natomiast 

kartkówki z 1-3 ostatnich lekcji mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi z dowolną 

częstotliwością na każdej lekcji. 

7. Uczeń ma prawo jednorazowo poprawić ocenę z testu i sprawdzianu w ciągu 14 dni od dnia 

oddania. Jeżeli uczeń był chory powyżej 7 dni pisze zaległą pracę w ciągu najbliższych 7 dni. 

Czas i miejsce poprawy testu lub sprawdzianu wyznacza nauczyciel. 

8. sprawdziany, testy, prace klasowe są do wglądu uczniów i ich rodziców 

9. W zakresie muzyki oceniana będzie znajomość zasad muzyki wg zakresu określonego 

programem nauczania dla danej klasy, ocena wkładu pracy w doskonaleniu gry na flecie 

umiejętność zaśpiewania 3 – 4 piosenek z repertuaru danej klasy. W ocenie nie uwzględnia 

się predyspozycji muzycznych. 

10. W zakresie plastyki oceniana będzie umiejętność stosowania różnych technik 

plastycznych, wiadomości z zakresu dziedzin i sztuk plastycznych, ocena wytworów prac 

plastycznych, wkład pracy, staranność wykonania, systematyczne noszenie przyborów i 

materiałów na zajęcia oraz terminowe oddawanie prac(do tygodnia). 

11. W zakresie wychowania fizycznego oceniania będzie wyniki w sprawnościowych testach 

z wychowania fizycznego, aktywność i zaangażowanie na lekcjach wychowania fizycznego, 

wiadomości dotyczące gier sportowych, systematyczność w noszeniu ubioru sportowego. 

Oceny bieżące z wychowania fizycznego nauczyciel może odnotowywać w zeszycie, zamiast 

w dzienniku. Zeszyt ten podlega kontroli dyrektora szkoły. 

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki w 

szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia z wywiązywania się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 



13. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza 

oraz na czas określony w tej opinii. 

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

15. Określenie zasad szkolnego oceniania. 

1) Uczeń jest oceniany za: umiejętności /praktyczne, komunikacyjne/, wiadomości, przyrost 

wiedzy, wkład pracy, zaangażowanie, własną twórczość, pasje. 

2) Formy oceniania: na podstawie odpowiedzi ustnych /recytacje, opowiadania, dyskusje/, na 

podstawie wypowiedzi pisemnych /testy, sprawdziany, kartkówki, prace domowe/, 

umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości /projekty, doświadczenia, 

obserwacje, rysunki itp./, dokumentacji /zeszyty, zeszyty ćwiczeń/, wykonanej pracy /prace 

plastyczne, pomoce naukowe, prace społeczne/ aktywność/, projekty/, inne formy w 

zależności od specyfiki danego przedmiotu/. 

3) Notowanie i informowanie o postępach ucznia: dziennik, zeszyt przedmiotowy /ćwiczeń/, 

dzienniczek ucznia, zawiadomienia pisemne lub zawiadomienia telefoniczne. 

4) Kontakty nauczyciela z rodzicami: w zależności od potrzeb, spotkanie podsumowujące 

pierwsze półrocze, indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami, rozmowy telefoniczne, 

informacje o ocenie niedostatecznej. 

5) Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uczestniczyć w zebraniach ogólnych, klasowych 

i indywidualnych. Jeśli nie był obecny na zebraniu, w terminie 7 dni powinien umówić się z 

wychowawcą w celu uzyskania informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka. 

17. Każdy test i sprawdzian zapowiedziany jest na tydzień przed i poprzedzony lekcją 

utrwalającą, która określi treści i umiejętności. W tygodniu uczniowie klasy IV mogą pisać 

dwa sprawdziany, natomiast uczniowie klas V-VIII – trzy sprawdziany. Termin ostateczny 

oddania pracy klasowej to 14 dni od jej napisania. 

18. Każdy uczeń ma prawo do nieodpytywania go, gdy zostanie przedstawiona pisemna lub 

ustna prośba rodziców, w uzasadnionych przypadkach spowodowanych nagłymi lub 

tragicznymi wydarzeniami w życiu rodziny oraz po przerwie w zajęciach szkolnych 

dłuższych niż trzy tygodnie. 

19. Wyższa ocena zawsze jest radością dla ucznia , ale i słabsza przynosi pożytek, gdyż 

informuje jakich wymagań uczeń nie osiągnął i nad czym musi pracować: nauczyciel w 

przypadku porażki doradza i pomaga. Osiąganie dobrych wyników w nauce jest wynikiem 

współpracy nauczyciela i ucznia. 

20. Informacje o osiągnięciach uczniów w nauce gromadzone są w dzienniku elektronicznym. 



21. Półroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

klasyfikacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne. 

Ostateczne wyniki nauczania zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

22. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

23. Każdy okres kończy się zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, na którym 

przedstawia się osiągnięcia uczniów oraz analizuje się przyczyny niepowodzeń szkolnych 

dzieci. 

24. Na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy 

klas informują ucznia w formie pisemnej o przewidywanych dla niego stopniach na koniec 

danego półrocza. 

O przewidywanej dla ucznia rocznej (półrocznej) ocenie niedostatecznej należy 

poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

Uchwała nr 7/2019/2020 

25. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

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

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

26. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

27. Nauczanie religii 

1) Zasady oceniania z religii regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 19 

kwietnia 1999 r. i w Rozporządzeniu MEN z dnia 13 lipca 2007 r. 

2) Lekcje religii, będącej przedmiotem nieobowiązkowym są prowadzone dla uczniów, 

których rodzice to zadeklarują w najprostszej formie. Deklaracja nie musi być ponawiana w 

kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona. 

3) Uczniowie nie korzystający z lekcji religii uczęszczają na zajęcia etyki. 

4) Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. 

5) Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań. 

6) Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 



7) Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania. 

8) Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z 

obowiązującymi w szkole przepisami. Zobowiązany jest także do zabezpieczenia 

zgromadzonych danych przed niepowołanym dostępem do nich, nieuzasadnioną modyfikacją, 

zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań 

związanych z przetwarzaniem danych, jak również wykorzystywania tych danych wyłącznie 

do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych. 

9) Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. 

10) Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wpływa na wysokość średniej 

ocen ucznia. 

11) Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

12) Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności 

z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

 

§ 24 

Ocena zachowania w klasach IV – VIII 

1. Ocenę zachowania w klasach IV-VIII ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

2. Półroczną i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom 

3. Półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii ocenianego ucznia, uczniów danej klasy i nauczycieli oraz pracowników 

szkoły w oparciu o kryteria oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej w Chojnie, a 

także poprzez analizę wpisów o zachowaniu ucznia w dzienniku lekcyjnym. Półroczna i 

roczna ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem 

pkt. 5. 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna klasyfikacyjna ocena z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 



5. Uczeń musi spełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą 

i poprawną. 

6. Jedno poważne wykroczenie może spowodować obniżenie oceny nawet do 

nieodpowiedniej lub nagannej, co ustala rada pedagogiczna. 

7. Uczeń ma obowiązek posiadać na każdej lekcji dzienniczek ucznia. Zagubienie dzienniczka 

spowoduje obniżenie zachowania o jeden stopień. 

8. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 

oceny zachowania. 

9. O grożącej uczniowi ocenie nagannej uczeń i jego rodzice informowani są pisemnie lub 

ustnie za potwierdzeniem na miesiąc przez radą klasyfikacyjną. Jeśli uczeń z oceną, co 

najmniej poprawną dopuści się rażących czynów w okresie 1 miesiąca przed radą 

klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia oceny zachowania na nieodpowiednią 

lub naganną, natychmiast informując o tym rodziców. 

10. W dzienniku elektronicznym wychowawca i nauczyciele wpisują spostrzeżenia i uwagi.  

11. Uczniowie dbają, aby wychowawca lub inny nauczyciel wpisywał wszystkie informacje 

świadczące o ich zaangażowaniu. 

12. W okresie pomiędzy klasyfikacją roczną a dniem rozdania świadectw w przypadku 

rażącego naruszenia przez ucznia regulaminu szkoły wychowawca może zmienić ocenę 

zachowania, występując z wnioskiem do dyrektora o nadzwyczajne posiedzenie rady 

pedagogicznej. 

13. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra. Czynniki pozytywne podnoszą ocenę, 

negatywne obniżają.  

14. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

15. W przypadku stwierdzenia, że ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji 

wchodzą: 

a) dyrektor jako przewodniczący komisji, albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne, 

1a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

2) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna. 

a) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

- skład komisji, 



- termin sprawdzianu, 

- wynik sprawdzianu, 

- ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem, 

- imię i nazwisko ucznia, 

- nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, b) Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia, do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia, 

c) Komisja powiadamia ucznia o ustalonej dla niego ocenie zachowania. 

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły 

17. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

18. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

19. Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

20. Klasyfikacja uczniów przeprowadzana jest dwa razy w ciągu roku szkolnego po 

zakończeniu pierwszego półrocza i na zakończenie roku szkolnego. 

21. Kryteria ocen zachowania : 

ZACHOWANIE WZOROWE 

Stosunek do obowiązków szkolnych 

Kultura osobista 

Zachowania społeczne 

Zaangażowanie we własny rozwój 

- uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości, 

- zawsze jest przygotowany do lekcji, 

- wzorowo wykonuje polecenia nauczyciela, 

- rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie 

różnorodnych prac i zadań, 

- zawsze można na nim polegać, 

- bierze udział w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i 

pozaszkolnych oraz czynnie uczestniczy w ich organizowaniu, 

- pilnie uważa na lekcjach, 

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu, jest punktualny 

- nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych, 

- nie ma żadnych uwag negatywnych w dzienniku, 

- pracuje na rzecz klasy: 

wykonanie gazetki szkolnej, plakatu, transparentu itp. 

działania stałe np. opieka nad kwiatami w klasie 

pomoc w naprawie sprzętu 

inne działania doraźne 

- pracuje na rzecz szkoły: 

- nigdy nie używa wulgarnych słów, 

- wykazuje wysoką kulturę słowa, 

- jest tolerancyjny, 

- szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób, 

- wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą, 



- zawsze ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny, 

- dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą 

- nosi strój galowy 

- zawsze używa zwrotów grzecznościowych wobec wszystkich pracowników szkoły na 

terenie szkoły i poza nią 

- wykazuje szacunek wobec wszystkich pracowników szkoły 

- umie współżyć w zespole, 

- jest uczynny, chętnie pomaga innym, 

- dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 

- jest bardzo zaangażowany w życie klasy, 

- szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

- nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i 

brutalności, 

- nie wyśmiewa i nie obgaduje, 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

- zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki, 

- wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska 

lokalnego, 

- postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, 

- dba o honor i tradycje szkoły, 

- w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje, 

- sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia, 

- jest wzorem dla innych, 

- nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, 

- nie daje się sprowokować, 

- rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub 

poprzez samokształcenie, 

- w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia i je 

eliminuje, 

- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i 

innych, 

- nie ulega nałogom, 

- bardzo angażuje się w pomoc nauczycielowi 

- pełni ważne funkcje w życiu klasy lub szkoły 

- zawsze wychodzi na przerwę 

-zawsze przychodzie na lekcje przygotowany 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE 

Stosunek do obowiązków szkolnych 

Kultura osobista 

Zachowania społeczne 

Zaangażowanie we własny rozwój 

- uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości, 

- zawsze jest przygotowany do lekcji, 

- wykonuje polecenia nauczyciela, 

- podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela, 

- angażuje się do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, 

szkolnych i pozaszkolnych oraz czynnie uczestniczy w ich organizowaniu, 

- pilnie uważa na lekcjach, 

- nie używa wulgarnych słów, 

- stosuje zwroty grzecznościowe, 



- jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych, 

- zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń, 

- zawsze ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny, 

- dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą 

- umie współżyć w zespole, 

- jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym, 

- bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),  

- szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

- nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji, 

- nie wyśmiewa i nie 

- zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią, 

- nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować, 

- właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia, 

- zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

- po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim 

- nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu, 

- nie ma żadnych celowych spóźnień, jest punktualny 

- nie ma uwag negatywnych w dzienniku 

- pracuje na rzecz klasy: 

wykonanie gazetki szkolnej, plakatu, transparentu itp. 

działania stałe np. opieka nad kwiatami w klasie 

pomoc w naprawie sprzętu inne działania doraźne 

- pracuje na rzecz szkoły: 

wykonanie gazetki na korytarzu 

prace porządkowe (nie w ramach lekcji) 

przygotowanie sali do imprezy 

udział w realizacji projektów pomoc w naprawie sprzętu 

- angażuje się w pomoc nauczycielowi 

- regularnie wychodzi na przerwę 

- zawsze używa zwrotów grzecznościowych wobec wszystkich pracowników szkoły na 

terenie szkoły i poza nią 

- wykazuje szacunek wobec wszystkich pracowników szkoły 

- angażuje się w życie klasy, 

- dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych. 

- postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, 

- dba o honor i tradycje szkoły, 

- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i 

innych, 

- nie ulega nałogom, 

- po zawodach i konkursach zawsze przychodzi na lekcje przygotowany. 

ZACHOWANIE DOBRE 

Stosunek do obowiązków szkolnych 

Kultura osobista 

Zachowania społeczne 

Zaangażowanie we własny rozwój 

- osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości, 

- jest przygotowany do zajęć, 

- zachowuje się odpowiednio do sytuacji, 



- nie używa wulgaryzmów, 

- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte 

- jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią, 

- systematycznie odrabia lekcje, 

- podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela, 

- uważa na lekcjach, 

- wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, 

- nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 

- jest punktualny, 

- może mieć trzy uwagi negatywne w dzienniku, 

- pracuje na rzecz klasy: 

wykonanie gazetki szkolnej, plakatu, transparentu itp. 

działania stałe np. opieka nad kwiatami w klasie 

pomoc w naprawie sprzętu 

inne działania doraźne 

- pracuje na rzecz szkoły: 

wykonanie gazetki na korytarzu 

prace porządkowe (nie w ramach lekcji) 

przygotowanie sali do imprezy 

udział w realizacji projektów pomoc w naprawie sprzętu 

- wychodzi na przerwę 

- stosuje zwroty grzecznościowe, 

- ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny, 

- dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 

- nosi strój galowy 

- używa zwrotów grzecznościowych wobec wszystkich pracowników szkoły na terenie szkoły 

i poza nią 

- wykazuje szacunek wobec wszystkich pracowników szkoły 

- zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie 

wymaga interwencji wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły), 

- nie wyśmiewa i nie obgaduje, 

- wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, 

- angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela, 

- dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych, 

nie przejawia agresji słownej i fizycznej, 

- szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

- dba o honor i tradycje szkoły. 

-odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

- stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie 

po zwróceniu uwagi, 

- po zawodach i konkursach zawsze przychodzi na lekcje przygotowany, 

- nie ulega nałogom. 

ZACHOWANIE POPRAWNE 

Stosunek do obowiązków szkolnych 

Kultura osobista 

Zachowania społeczne 

Zaangażowanie we własny rozwój 

- w nauce nie wykorzystuje całego 

- wykazuje podstawową kulturę 



- nie stosuje agresji słownej i fizycznej 

- jest raczej biernym uczestnikiem życia swojego potencjału, 

- motywowany nie podejmuje dodatkowych działań, 

- wykonuje polecenia nauczyciela, 

- zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika itp.), 

- pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela, 

- posiada do 5 negatywnych uwag, 

- ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych, 

- wychodzi na przerwę 

- nie używa wulgaryzmów, 

- dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

- nosi odpowiedni strój szkolny oraz galowy 

- nie zawsze używa zwrotów grzecznościowych wobec wszystkich pracowników szkoły na 

terenie szkoły i poza nią 

- wykazuje szacunek wobec wszystkich pracowników szkoły 

wobec otoczenia, 

- dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych, 

- szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

- sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela, 

- wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania, 

- nie wykazuje lekceważącego stosunku wobec nauczycieli, 

-uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze 

przynoszą rezultaty, 

- po zawodach i konkursach przychodzi na lekcje przygotowany, 

- nie ulega nałogom. 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE 

Stosunek do obowiązków szkolnych 

Kultura osobista 

Zachowania społeczne 

Zaangażowanie we własny rozwój 

uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości, 

nie pracuje na lekcjach, 

często jest do nich nieprzygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi 

podręczników, zeszytów itp.), 

odpisuje zadania domowe, 

nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela, 

przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, 

kolegów, otoczenia, 

używa wulgarnych słów, 

nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

nie nosi stosownego ubioru szkolnego ani 

nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela, 

w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną, 

zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, 

komentarze, gesty itp.), 

nie szanuje mienia własnego, kolegów, 

nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę, 

nie dba o własną godność osobistą, 

brak u niego poczucia winy i skruchy, 

często wymagana jest interwencja 



wykonywać poleceń nauczyciela, 

nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły, 

zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania). 

ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych 

nie zawsze wychodzi na przerwę, 

zaśmieca otoczenie, 

korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji,  

niewłaściwie korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły oraz podczas wycieczek 

nie zawsze używa zwrotów grzecznościowych wobec wszystkich pracowników szkoły na 

terenie szkoły i poza nią 

nie zawsze wykazuje szacunek wobec wszystkich pracowników szkoły 

niszczy mienie innych osób i społeczne, 

stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych, 

kłamie, oszukuje, 

ma negatywny wpływ na innych, 

celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych, 

samowolnie opuszcza klasę podczas trwania lekcji 

wykazuje lekceważący stosunek wobec nauczyciela, 

samowolnie wychodzi poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji, 

samowolne opuszcza lekcje bez uprzedniego poinformowania – brak pisma od 

rodziców/opiekunów prawnych, 

wychowawcy, 

nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez 

szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę, 

po zawodach i konkursach nie zawsze przychodzi na lekcje przygotowany, 

próbuje szkodliwych używek. 

ZACHOWANIE NAGANNE 

Stosunek do obowiązków szkolnych 

Kultura osobista 

Zachowania społeczne 

Zaangażowanie we własny rozwój 

- uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości, 

- nie pracuje na lekcjach, 

- nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi 

podręczników, zeszytów itp.), 

- jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany, 

- nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania, 

- bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych, 

- w ciągu półrocza ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych 

- nie wychodzi na przerwę 

- nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej, 

- nagminnie używa wulgarnych słów i gestów, 

- demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, 

dopuszcza się wyzywających gestów itp.), 

- wygląda nieestetycznie, jest brudny, lub też odzież ma wyzywającą, nie nosi stroju 

galowego, 

- zaśmieca otoczenie, 

- niewłaściwie korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych w 

czasie lekcji, na terenie szkoły oraz podczas wycieczek 



- nie zawsze używa zwrotów grzecznościowych wobec wszystkich pracowników szkoły na 

terenie szkoły i poza nią 

- nie wykazuje szacunku wobec nauczycieli i uczniów 

- uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich 

przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) 

- prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych 

gestów itp., 

- celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla 

otoczenia, 

- kłamie, oszukuje, 

- jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich, 

- jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności 

innych, oplucie, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.), 

- komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów, 

- odmawia wykonania obowiązków szkolnych, 

- nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę, 

- brak u niego poczucia winy i skruchy, 

- nie dba o własne zdrowie i godność osobistą, 

- stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów, 

- po zawodach i konkursach przychodzi na lekcje nieprzygotowany, 

- ulega nałogom. 

- szanuje wszystkich pracowników szkoły. 

- destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych, 

- celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy 

naukowych, itp.), 

- swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, 

- demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań, 

- samowolnie opuszcza klasę podczas trwania lekcji, 

- wykazuje lekceważący stosunek wobec nauczyciela, 

- samowolnie wychodzi poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji, 

- samowolne opuszcza lekcje bez uprzedniego poinformowania – brak pisma od 

rodziców/opiekunów prawnych, 

- wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, 

wyłudzenia), 

- przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje. 
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§ 25 

Informacja o ocenach klasyfikacyjnych 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania oraz ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych ucznia kl. IV – VII przekazywane są rodzicom w formie 

pisemnego zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy. Opisowe oceny klasyfikacyjne 

śródroczne zachowania i zajęć edukacyjnych uczniów kl. I – III przekazywane są rodzicom w 

formie pisemnej opatrzonej podpisem wychowawcy. 



2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed 

zakończeniem półrocza poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych                     

i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców 

o ocenach niedostatecznych oraz o zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub 

wszystkich przedmiotów w formie pisemnej. 

3. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz wychowawca przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania: 

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu 

lekcji do dziennika elektronicznego; 

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem 

obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych 

rodziców, jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu. 

4. W sytuacji, gdy informacja o zapoznaniu rodzica nieobecnego na zebraniu z wykazem ocen 

oraz oceny zachowania, nie zostanie dostarczona do wychowawcy, wówczas wychowawca 

kontaktuje się z rodzicem telefonicznie lub osobiście i odnotowuje ten fakt w dzienniku 

elektronicznym. 

5. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z 

zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania 

rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany. 

§ 26 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie 

otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej. 

3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne                               

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie ósmej wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 



5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny program lub tok nauki; spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 

plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala 

się dla niego oceny zachowania. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych                   

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej. Komisja zostaje powołana przez dyrektora szkoły. 

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 1) 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład 

której wchodzą: 1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako 

przewodniczący komisji; 2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

, z których jest przeprowadzany ten egzamin. 

16. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 



18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                  

w szczególności: 1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 27 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może w szczególnej sytuacji życiowej zdawać egzamin poprawkowy za zgodą 

Rady Pedagogicznej. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania fizycznego,              

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

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

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 



2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

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

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego                   

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                       

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) pytania egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem 

że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej, a materiał z klasy niższej 

zostanie zaliczony w terminie na miesiąc przed radą pedagogiczną w I półroczu. Jeżeli uczeń 

nie zaliczy wymaganego materiału, przechodzi do klasy niższej od II półrocza. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

§ 28 

Promowanie 



1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału 

klasy programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna 

możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja 

rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 

klas. 

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał                     

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 

75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 

ocenie ze sprawowania. 

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę (religia/etyka —), 

bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 



12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 

ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli 

ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby 

całkowitej w górę. 

13. Uczeń kończy szkołę jeżeli: w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, roczne oceny klasyfikacyjne. 

14. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć pod warunkiem, że te zajęcia są 

realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

Rozdział 7 

Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki 

§ 29 

1. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia 

na wniosek rodziców, jeżeli wykazują oni psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki                  

w szkole. 

2. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 

lat. 

§ 30 

Prawa i obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) Nauki, która jest obowiązkowa do 18 lat. 

2) Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu 

wszystkich możliwości szkoły. 

3) Wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie 

wyjaśnień i odpowiedzi. 

4) Dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału. 

5) Oceny wiadomości, umiejętności i zachowania na zasadach zgodnych ze szkolnym 

ocenianiem. 

6) Przedstawienia wychowawcy klasy, innemu nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień z zachowaniem podanej 

kolejności. 



7) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. 

8) Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, oraz rozwijania swoich 

zdolności. 

9) Opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

10) Korzystania z ciepłego napoju zapewnianego przez szkołę za odpowiednią odpłatnością.  

11) Wyrażania opinii dotyczących szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności 

osobistej. 

12) Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. 

13) Inicjatyw społecznych i koleżeńskich. 

14) Wybierania i być wybieranym do samorządu klasowego i szkolnego oraz organizowania 

życia zbiorowego w ramach ich działalności. 

15) Korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

16) Nauczania indywidualnego w domu, jeżeli posiada uzasadniające orzeczenie. 

17) Wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, pod warunkiem, że nie narusza dobra innych osób. 

18) Nauki religii/etyki w szkole (na podstawie zgody rodziców lub opiekunów prawnych). 

19) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki itp. wg ustalonych regulaminów. 

20) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszenia się                                

w organizacjach działających w szkole 

21) Ma prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej. 

22) Uczeń ma prawo do informacji o każdej decyzji w jego sprawie, do uzasadniania przez 

nauczycieli ocen, do jawnych ocen, uczeń jest informowany o zasadach oceniania, 

klasyfikowania i promowania, kryteriach oceniania zachowania oraz możliwościach 

odwołania od ustalonej oceny, poprawiania jej lub przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 

Obowiązek realizacji tego prawa spoczywa na wychowawcach klas, którzy sposób 

przekazania tych informacji dostosowują do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów.  

23) Informacji o proponowanej ocenie niedostatecznej półrocznej, rocznej z różnych 

przedmiotów, ucznia i jego rodzica w formie pisemnej powiadamia nauczyciel uczący danego 

przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacją. 



24) Uczniów bez ocen niedostatecznych o proponowanej ocenie z danego przedmiotu 

półrocznej, rocznej informuje się pisemnie na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym 

rady pedagogicznej. 

25) W przypadku niepodpisania przekazanych proponowanych ocen (pkt. 1.23, 1.24) rodzic 

nie będzie wnosił roszczeń, co do proponowanych ocen; 

26) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej; 

27) składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, 

nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do 

dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia; 

28) ochrony danych osobistych( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

29) psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status 

ucznia nietykalności osobistej; 

30) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

2. Obowiązki ucznia: 

1) W zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych uczeń ma obowiązek : 

a) Regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne. 

b) Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły. 

c) Znać i stosować się do regulaminów obowiązujących w szkole (świetlica, biblioteka, sala 

gimnastyczna, boisko szkolne). 

d) Postępować uczciwie, być prawdomównym, rzetelnie wykonywać przyjęte zobowiązania. 

e) W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać                    

z innymi uczniami, zabierać głos, gdy zastanie do tego upoważniony przez nauczyciela.  

f) Uczniowie niećwiczący na lekcji wychowania fizycznego, przebywać powinni w miejscu, 

gdzie przebywa ich klasa pod opieką nauczyciela, który się nimi zaopiekuje. 

g) Brać aktywny udział w lekcjach, systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać 

prace zlecone przez nauczyciela do wykonania w domu oraz uzupełniać braki wynikające                      

z absencji. 

h) Zgłaszać fakt nieprzygotowania się do lekcji na początku zajęć. 

i) Uczeń ma obowiązek reprezentowania szkoły podczas różnych konkursów, olimpiad                                    

i zawodów sportowych itp. 

j) Uczeń biorący udział w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach ma obowiązek 

uzupełnienia zaległości i przygotowania się do zajęć; 



k) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły. 

3. Usprawiedliwienia nieobecności oraz zwolnienia z zajęć: 

1) Rodzic jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność dziecka na najbliższych zajęciach z 

wychowawcą lub na godzinie wychowawczej w klasach IV-VIII. 

2) Wszystkie usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji muszą mieć formę pisemną i zostać 

dostarczone do wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.                         
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4. Strój uczniowski – wymagania: 

1) Uczeń ma obowiązek dbać o higienę oraz schludny i estetyczny wygląd. 

2) Niedozwolone jest noszenie na terenie szkoły: 

a) wymyślnych fryzur 

b) odkrytych pleców, brzuchów, głębokich dekoltów, 

c) zbyt krótkich spódnic lub szortów, 

d) ubrań z nieprzyzwoitymi (niedozwolonymi) wzorami lub napisami, 

3) Na szczególnych uroczystościach szkolnych (z okazji rozpoczęcia lub zakończenia roku 

szkolnego, świąt państwowych, szkolnych) uczniów obowiązuje strój galowy: 

a) dziewczynki: biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka (nie dżinsowa), 

b) chłopcy: długie spodnie granatowe lub czarne z materiału, biała koszula, 

Na strój galowy nie mogą się składać dżinsy, dresy, bluzy sportowe itp. 

4) Uczeń klas I – III po przyjściu do szkoły obowiązkowo zmienia obuwie. Preferowane są 

buty sportowe, na płaskiej, jasnej podeszwie. 

Uczeń klas IV – VIII nie może nosić butów na obcasach lub koturnach itp. noszenie ich na 

terenie szkoły jest zabronione. Strój uczniowski ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

5. Konsekwencje w przypadku naruszenia przyjętych zasad 

1) Zwrócenie uwagi, upomnienie ustne nauczyciela – wychowawcy. 

Upomnienie pisemne zgodne ze szkolnym ocenieniem. 

2) Rozmowa interwencyjna wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego. 

3) Rozmowa interwencyjna dyrektora szkoły. 

4) Poinformowanie, wezwanie rodziców do szkoły. 



5) Obniżenie oceny zachowania. 

6) Poinformowanie policji. 

7) Nauczyciel, wychowawca lub dyrektor może zlecić uczniowi wykonanie drobnych prac 

pomocniczych na terenie szkoły. 

8) Inne rodzaje kar ustala nauczyciel (zgodnie ze szkolnymi zasadami oceniania zachowania). 

9) Nagana dyrektora w oparciu o decyzję Rady Pedagogicznej. 

6. Zasady korzystania z telefonów komórkowych                        

1) Telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny w szkole może mieć tylko ten uczeń, 

którego rodzic złożył pisemny wniosek z uzasadnieniem potrzeby bądź konieczności noszenia 

przez dziecko aparatu telefonicznego bądź innego sprzętu.                                                    
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2) Uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie w celu komunikacji 

telefonicznej z rodzicami podczas przerwy za zgodą wychowawcy/nauczyciela. Zabrania się 

korzystania na terenie szkoły z dodatkowych funkcji aparatu: robienia zdjęć, nagrywania 

obrazu wideo, nagrywania dźwięku oraz korzystania za jego pomocą z Internetu, gier, innych 

aplikacji. 

3) Nieprzestrzeganie ustaleń skutkuje: 

a) wpisaniem uwagi do dziennika elektronicznego, 

b) wezwaniem rodzica (przez wychowawcę a w razie jego nieobecności - przez pedagoga lub 

dyrektora). 

7. Zachowanie uczniów. Zachowanie uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz pozostałych uczniów: 

1) Kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej, 

przeciwdziałać przejawom brutalności i wulgarności. 

2) Dbać o honor i tradycje szkoły. 

3) Okazywać szacunek osobom starszym, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, 

stosować się do ich poleceń i udzielanych rad. 

4) Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby, 

zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

5) Otaczać opieką młodszych i słabszych, nie namawiać do nagannego zachowania, bronić 

pokrzywdzonych i pod żadnym pozorem nie wykorzystywać swej przewagi. 

6) Być koleżeńskim i uczynnym wobec wszystkich. 



7) Pomagać i otaczać troską kolegów niepełnosprawnych i chorych. 

8) W czasie przerw podporządkować się dyżurującym nauczycielom i uczniom. 

9) Szanować symbole narodowe i szkolne, dbać o honor szkoły i współuczestniczyć w 

tworzeniu jej autorytetu. 

10) Szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób. 

11) Dbać o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a za zniszczone mienie szkolne ponieść 

odpowiedzialność materialną w formie wskazanej przez nauczyciela, wychowawcę lub 

dyrektora szkoły lub naprawić szkodę. 

12) Utrzymywać w porządku i poszanowaniu podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. 

13) Dbać o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolować jej stan po skończonych zajęciach 

(dyżurni). 

14) Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw. 

15) Każdy uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej 

atmosfery w szkole: palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych 

środków odurzających, a także nakłanianie kolegów do takich zachowań jest bardzo 

poważnym wykroczeniem w szkole, a także poza nią. 

16) Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i urządzeń np. noże, zapalniczki, 

lasery, petardy oraz zabawek imitujących broń jest surowo zabronione. 

17) Uczniowie zobowiązani są do natychmiastowego informowania osób dorosłych, 

pracowników szkoły o zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. 

§ 31 

Wyróżnienia i nagrody 

1. Uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego otrzymują wyróżnienia za bardzo dobre 

zachowanie i wyniki w nauce. 

2. Uczniowie klas IV-VIII mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) Wysokie wyniki nauczania – co najmniej 4,75. 

2) Wzorową postawę. 

3) Godne reprezentowanie szkoły: udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach 

międzyszkolnych. 

4) Wybitne osiągnięcia sportowe i inne. 

5) Prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska. 



6) Częsty udział w konkursach szkolnych i osiągnięte sukcesy. 

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela, wychowawcy klasy, 

Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chojnie. 

1) Ustna pochwała nauczyciela lub wychowawcy klasy. 

2) Pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy z wpisem do dziennika 

elektronicznego 

3) Ustna pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej. 

4) Wyróżnienie dyrektora z wpisem do dziennika elektronicznego. 

5) Nagrody książkowe, rzeczowe lub dyplomy. 

6) Przyznanie na mocy uchwały Rady Pedagogicznej: świadectwa z wyróżnieniem, nagrody 

książkowej, rzeczowej lub dyplomu wręczonych na apelu. 

7) Podanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej. 

8) List gratulacyjny dla rodziców. 

9) Inne ustalone przez Radę Pedagogiczną. 

5. Nagrody mogą być finansowane przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły. 

6. Uczniowie klas IV-VIII otrzymują świadectwa z wyróżnieniem jeżeli w wyniku 

klasyfikacji rocznej i końcowej uzyskają średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

7. Uczniowie klas V-VII za osiągnięte wysokie wyniki mogą otrzymać nagrodę pieniężną na 

koniec roku szkolnego zgodnie z przyjętym regulaminem. 

§ 32 

Kary 

Ustala się następujące rodzaje kar, które mają wpływ na ocenę zachowania: wobec ucznia, 

który nie przestrzega Kodeksu Ucznia, zarządzeń i przepisów obowiązujących w szkole: 

1. Ustne upomnienie udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę wobec klasy. 

1) Upomnienie ucznia wobec klasy z wpisem do dziennika elektronicznego. 

2) Nagana udzielona przez wychowawcę klasy, nauczyciela z wpisem do dziennika 

elektronicznego. 

3) Nauczyciel, wychowawca lub dyrektor może zlecić uczniowi wykonanie drobnych prac 

pomocniczych na terenie szkoły. 



4) Ustne upomnienie ucznia przez dyrektora wobec społeczności uczniowskiej. 

5) Na podstawie uchwały RP dyrektor może wystąpić z wnioskiem do Kuratora                          

o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten popełnia czyny niżej wymienione: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, dopuszcza się kradzieży, wchodzi                 

w kolizję z prawem, demoralizuje innych uczniów, permanentnie narusza postanowienia 

statutu szkoły. 

§ 32a 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady 

Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 

Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem; 

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, 

środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka; 

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

§ 33 

Tryb odwoływania się od kar, dochodzenia praw ucznia 

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o zastosowaniu wobec ucznia kary. 

2. Skarga ustna rozpatrywana jest w trybie natychmiastowym. 

3. Uczeń lub rodzic samodzielnie wybiera do kogo wnosi skargę ustną. 

4. Brak satysfakcjonującego rozwiązania skargi ustnej powoduje wniesienie przez ucznia lub 

rodzica w terminie 7 dni od daty rozpatrywania, skargi pisemnej do dyrektora szkoły. Po 



zapoznaniu się z treścią skargi dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy, 

opiekun samorządu szkolnego. Dyrektor jest przewodniczącym komisji. 

5. Osoby będące stronami w konflikcie nie wchodzą w skład komisji rozpatrującej skargę. 

6. Komisja rozpatruje pisemną skargę ucznia lub rodzica w ciągu trzech dni, powiadamiając 

pisemnie o podjętych decyzjach. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie 

ucznia w dłuższym okresie czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek 

organów szkoły uznać karę za niebyłą. 

7. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki 

wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni 

się do osiągnięcia celu wychowawczego. 

Rozdział 8 

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów 

§ 34 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i 

zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz w czasie zajęć poza szkołą, 

organizowanych przez nią. 

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych: 

1) Systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji, reagowanie na 

spóźnienia, ucieczki z lekcji. 

2) Systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania                          

w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy. 

3) Uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im. 

4) Sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły). 

5) W razie wypadku udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie rodziców i wezwanie                    

w razie potrzeby wezwanie pogotowia ratunkowego. 

6) Każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się                               

w sekretariacie szkoły. 

7) W wypadku odwołania zajęć, uczniowie i rodzice klas I -III są informowani o tym fakcie z 

jednodniowym wyprzedzeniem przez wychowawców klas poprzez wpis w dzienniczku 

ucznia, a uczniowie klas starszych - poprzez ustną informację podaną przez wychowawcę.                              

W nagłych wypadkach dzieciom zapewniana jest opieka w świetlicy szkolnej zgodnie                      

z planem zastępstw. 



8) Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

9) Wszyscy pracownicy szkoły powinni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na 

terenie szkoły, a w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły. 

10) Szkoła zapewnia bezpieczny dostęp do Internetu. 

3. Bezpieczeństwo w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym: 

1) Dba o bezpieczeństwo dzieci w trakcie dowozu/odwozu na sale sportową 

2)W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do: kontroli sprawności 

sprzętu sportowego przed zajęciami, zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie 

uczniów na lekcji i w szatni przed lekcją, dostosowania wymagań i formy zajęć do 

możliwości fizycznych uczniów, zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na 

przyrządach. 

4. Nauczyciel pełni dyżur, wg grafiku znajdującego się w pokoju nauczycielskim, w czasie, 

którego: 

1) Odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a w razie nieszczęśliwego wypadku udziela 

natychmiastowej pomocy, wzywa lekarza, powiadamia dyrektora szkoły, a po skończonym 

dyżurze, rodziców. 

2) Rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczony w planie dyżurów, 

nauczyciel dyżurny rozpoczyna dyżur na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

3) Dyżur pełni aktywnie na korytarzu i boisku szkolnym, śledzi czynności uczniów, zwraca 

uwagę uczniom, aby nie biegali na korytarzu, nie hałasowali, nie popychali się, nie wychylali 

z okien, nie zaśmiecali podłóg, nie przebywali bez potrzeby w ubikacjach, nie niszczyli roślin. 

4) Odpowiada za stan urządzeń w miejscu dyżurów. 

5) Pilnuje czystości. 

6) W czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przyjmuje nauczyciel, 

któremu powierzono zastępstwo. 

7) Miejsce dyżuru wolno opuścić po zorganizowaniu zastępstwa. 

5. Szkoła otacza opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi - wychowawca wraz                       

z pedagogiem: 

1) Współdziała z rodzicami, lekarzem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

2) Prowadzi obserwację dziecka i kieruje go na badania. 

3) Stosuje się do zaleceń uzyskanych od specjalistów. 



4) Otacza indywidualną opieką ucznia, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i własnej 

wartości w środowisku rówieśniczym. 

6. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej (losowej) mogą otrzymać pomoc.                         

W tym celu: 

1) Wychowawca lub pedagog przeprowadza wywiad z rodzicem, ustalając formę potrzebnej 

pomocy. 

2) Pedagog wnioskuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy 

finansowej lub rzeczowej. 

3) Wychowawca i pedagog szkolny otaczają szczególną opieką dzieci znajdujące się                         

w trudnej sytuacji życiowej. 

4) W przypadku stwierdzenia takich patologii jak: narkomania, alkoholizm, kradzieże, 

wagary, ucieczki z domu, itp. wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia, współpracuje      

z pedagogiem oraz inspektorem do spraw nieletnich komendy policji. 

7. Bezpieczeństwo podczas dyskotek wyjazdów i wyjść poza teren szkoły. 

1) Dyskoteki na terenie szkoły odbywają się za zgodą wychowawcy klasy, opiekuna 

organizacji i dyrektora szkoły. 

2) Czas trwania dyskoteki określają odpowiedzialni nauczyciele w porozumieniu z rodzicami.  

3) Dyskoteki szkolne odbywają się w ustalonym czasie przy drzwiach zamkniętych. 

4) W czasie dyskoteki uczestników obowiązuje przebywanie w miejscu zabawy. 

5) Zakazuje się podczas dyskotek szkolnych wnoszenia, spożywania alkoholu, palenia 

papierosów i spożywania środków odurzających. 

6) Wyjścia poza teren szkoły i wyjazdy nauczyciel organizuje z zachowaniem wszelkich 

zasad BHP. 

7) Uczeń ma obowiązek stosować się do poleceń opiekuna wycieczki. 

8) Kąpiel w morzu, jeziorze jest dozwolona tylko za pozwoleniem pisemnym rodziców                           

i w obecności nauczyciela, który ustala jej zasady. 

9) W czasie wycieczek terenowych ogniska mogą być rozpalone tylko w obecności opiekuna, 

w miejscu do tego przeznaczonym, za pozwoleniem właściwych władz. 

10) Niewłaściwe zachowanie uczestnika może skutkować wydaleniem go z wycieczki, 

biwaku itp. lub zakazem uczestnictwa w następnych tego typu imprezach. 

 

 



§ 35 

Postanowienia końcowe 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

4. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna. 

5. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 7/2019/2020 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Chojnie 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej w Chojnie 

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:  

nowe brzmienie otrzymuje:  

 

§ 23 Ocenianie w klasach IV-VII 

 

pkt. 1   

f) średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

średnia ważona  Ocena półroczna lub roczna  Skrót oceny  

5,50 i powyżej  celująca  cel  

4,65 do 5,49 bardzo dobra  bdb  

3,65 do 4,64 dobra  db  

2,65 do 3,64  dostateczna  dst  

1,65 do 2,64  dopuszczająca  dop  

1,64 i poniżej  niedostateczna  ndst  

 

 

pkt. 24  

Dwa tygodnie przed klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów                                  

i wychowawcy klas informują ucznia i rodziców w formie pisemnej o 

przewidywanych dla niego stopniach na koniec danego półrocza. 

O przewidywanej dla ucznia rocznej (półrocznej) ocenie niedostatecznej należy 

poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

 

§ 30  Prawa i obowiązki ucznia 

 

pkt. 3 Usprawiedliwienia nieobecności oraz zwolnienia z zajęć: 

1) Rodzic jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność dziecka w ciągu dwóch tygodni, 

po powrocie ucznia do szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

2) Wszystkie zwolnienia z lekcji muszą mieć formę pisemną i zostać dostarczone do 

wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

pkt. 6 Zasady korzystania z telefonów komórkowych  



1) Telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny w szkole może mieć tylko ten 

uczeń, którego rodzic złożył pisemny wniosek z uzasadnieniem potrzeby bądź 

konieczności noszenia przez dziecko aparatu telefonicznego bądź innego sprzętu. W 

przypadku braku pisemnego wniosku, uczeń będzie musiał oddać wychowawcy lub 

dyrektorowi sprzęt elektroniczny a sprzęt ten odebrany będzie mógł być wyłącznie 

przez rodzica/prawnego opiekuna. 

 

§  2 

 Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do statut Szkoły Podstawowej w Chojnie. 

 

 

§  3 

Wykonanie  uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.  

 

 

§ 4 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 8/2020/2021 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Chojnie 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej w Chojnie 

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:  

nowe brzmienie otrzymuje:  

 

 

 

§ 24 

 

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIAW KLASACH IV-VIII 

Szkoły Podstawowej w Chojnie 

 

 W celu ujednolicenia wystawiania ocen z zachowania w naszej szkole w roku 

szkolnym 2020/2021 zostaje wprowadzony punktowy system oceny zachowania uczniów. 

 Jego istota polega na tym, że każdy uczeń otrzymuje na rozpoczęciu roku szkolnego              

i II semestru 100 punktów, których liczba może odpowiednio wzrosnąć lub zmaleć w ciągu 

każdego półrocza. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może uzyskać punkty dodatnie 

lub ujemne. Na koniec każdego półrocza punkty będą sumowane, a uzyskany wynik wskaże 

odpowiednią ocenę zachowania ucznia. 

 Jasno określone zasady uzyskiwania punktów, jak i konsekwencja w ich przydzielaniu 

przez nauczycieli zdyscyplinują i zmobilizują uczniów do wytrwałej pracy nad swoim 

zachowaniem. 

I. Cele wprowadzenia punktowego systemu oceny zachowania: 

1. Stworzenie precyzyjnych kryteriów oceny zachowania, jasnych i klarownych zarówno dla 

uczniów, rodziców jak i nauczycieli. 

2. Wzmocnienie samodyscypliny uczniów, odpowiedzialności za swoje czyny (samoocena             

i samokontrola). 

3. Wzmocnienie motywacji uczniów do poprawy swojego zachowania, danie szansy 

pozytywnego wykazania się. 

 



II. Ogólne zasady: 

 

1. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców 

(opiekunów prawnych) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania oraz procedurami 

zawartymi w tym regulaminie na początku roku szkolnego. 

2. Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku II semestru otrzymuje kredyt 

100 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć 

lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie z zachowania. 

3. Uczeń rozpoczyna II semestr z nowym kredytem 100 punktów, punkty uzyskane w I 

semestrze obowiązują tylko do końca I półrocza. 

4. Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu. 

5. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest 

odpowiednia liczba punktów. 

6. Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się 

na bieżąco wpisami do dziennika elektronicznego. Przyznanie lub odjęcie punktów następuje 

w oparciu o zapisy w zakładce Uwagi. 

7. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele (wychowawcy na wniosek 

pracownika administracji i obsługi szkoły). 

8. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy: 

a) datę wpisu, 

b) krótką informację o zdarzeniu, 

c)  liczbę punktów. 

9. Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach 

wychowawczych, a rodzice (prawni opiekunowie) – podczas zebrań ogólnych lub konsultacji 

indywidualnych. 

Uczniowie oraz ich rodzice na bieżąco mają dostęp do informacji o aktualnym stanie 

punktów w dzienniku elektronicznym. 

10. Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed wystawieniem ocen. 

Jeśli uczeń jest zagrożony oceną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca informuje                    

o tym rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny 

przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna. 

11. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi 

punktami) 10 lub więcej punktów ujemnych. 

12. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi 

punktami) 20 lub więcej punktów ujemnych. 

13. Nauczyciele uczący przed zakończeniem semestru/roku szkolnego przyznają każdemu 

uczniowi punkty od 0 do 10. Wychowawca oblicza średnią i dodaje punkty uczniom. 

14. Ostatecznego podsumowania punktacji dokonuje wychowawca na 1 tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego, po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli. 



15. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną może 

obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej 

punktów. 

16. Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny 

wyższej niż poprawna. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może 

otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia. 

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która 

wpisała uwagę i (lub) dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

18. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń: 

a) aroganckie zachowanie, znieważanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

b) wyłudzanie pieniędzy, 

c) kradzież, 

d) picie alkoholu na terenie szkoły i sali sportowej w Pakosławiu, 

e) palenie papierosów na terenie szkoły i sali sportowej w Pakosławiu, 

f) używanie lub rozpowszechnianie środków odurzających, 

g) udział w zorganizowanej działalności przestępczej, stosowanie przemocy wobec 

innych osób, 

h) używanie na lekcjach urządzeń elektronicznych służących do zapisywania oraz 

odtwarzania obrazu i dźwięku, 

i) posiadanie, rozpowszechnianie niedozwolonych materiałów w formie 

elektronicznej i papierowej (np. fotografie, gazety, rysunki itp.), 

j) uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie od ilości 

uzyskanych punktów). 

19. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

20. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli nie 

zgadzają się z ustaloną oceną. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie 

odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

III. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią na zawodach sportowych                      

i imprezach środowiskowych. 

7. Okazywanie szacunku innym osobom. 

8. Reprezentowanie szkoły. 



IV. Kryteria punktowe: 

Zachowanie Punkty 

Wzorowe 200 i więcej 

Bardzo dobre 151-199 

Dobre 100-150 

Poprawne 51-99 

Nieodpowiednie 21-50 

Naganne 20 i mniej 

 

V. Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY DODATNIE 

Lp. Zachowanie ucznia 
Liczba 

punktów 

Częstotliwość 

wpisów 

Odpowiedzialny 

za wpis 

Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1 
100% frekwencja (co najwyżej 5 godzin 
nieobecności usprawiedliwionych). 

20 jednorazowo Wychowawca 

2 
Nieobecności usprawiedliwiane na bieżąco 

w półroczu. 
10 jednorazowo Wychowawca 

3 
Aktywny udział w zajęciach 
pozalekcyjnych na terenie szkoły (np. SKS, 
wędkarstwo, kółka zainteresowań, itp.) 

10 
jednorazowo 

(za każde 
kółko) 

nauczyciel 
prowadzący 

4 
Przestrzeganie regulaminów szkolnych, 
wyjść na przerwy, do kina, teatru, 
wycieczek klasowych i szkolnych. 

5 jednorazowo Wychowawca 

Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

5 
Efektywne pełnienie funkcji w szkole np. 
przewodniczący SU, działalność 
w bibliotece itp. 

15 jednorazowo 
opiekun SU, 
opiekunowie 

6 
Efektywne pełnienie funkcji w klasie 

np. przewodniczący, skarbnik, gazetki itp. 
5-10 jednorazowo Wychowawca 



7 
Pomoc  nauczycielowi  lub  innym  
pracownikom szkoły. 

5 każdorazowo 
nauczyciel, 

wychowawca 

8 
Pomoc koleżeńska – systematyczna 
lub okazjonalna. 

5 jednorazowo Nauczyciel 

9 
Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu 
różnych przedsięwzięć i ich realizacji. 

5-10 każdorazowo Nauczyciel 

10 
Dbałość o estetykę otoczenia (np. prace 
porządkowe w klasie, na terenie szkoły). 

5 każdorazowo Nauczyciel 

11 

Aktywny udział w działaniach na rzecz 
środowiska (np. działalność charytatywna, 
wolontariat, przyniesienie darów w ramach 
zbiórek, kiermasze, festyny itp.). 

5-10 każdorazowo 
opiekun SU, 
nauczyciel 

12 

I miejsce w konkursie przedmiotowym / 
zawodach sportowych na szczeblu 
ogólnopolskim.  

Udział w zawodach międzynarodowych. 

100 każdorazowo Opiekun 

13 
II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie 
przedmiotowym/zawodach sportowych na 
szczeblu ogólnopolskim. 

80 każdorazowo Opiekun 

14 Finalista konkursu ogólnopolskiego. 50 każdorazowo Opiekun 

15 
I miejsce w konkursie przedmiotowym / 
zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim. 

40 każdorazowo Opiekun 

16 
II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie 
przedmiotowym / zawodach sportowych na 
szczeblu wojewódzkim. 

35 każdorazowo Opiekun 

17 

I miejsce w konkursie przedmiotowym / 

zawodach sportowych na szczeblu 

gminnym, powiatowym, rejonowym. 

20 każdorazowo Opiekun 

18 

II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie 

przedmiotowym / zawodach sportowych na 

szczeblu gminnym, powiatowym, 

rejonowym. 

15 każdorazowo Opiekun 



19 

Udział w konkursie przedmiotowym / 

zawodach sportowych na szczeblu 

gminnym, powiatowym, rejonowym. 

10 każdorazowo Opiekun 

20 
I miejsce w szkolnym konkursie 

przedmiotowym / zawodach sportowych. 
15 każdorazowo Opiekun 

21 

II, III miejsce lub wyróżnienie w szkolnym 

konkursie przedmiotowym / zawodach 

sportowych. 

10 każdorazowo Opiekun 

22 
Udział w szkolnym konkursie 

przedmiotowym / zawodach sportowych. 
5 każdorazowo Opiekun 

Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły 

23 

Aktywny udział w pracy na rzecz szkoły. 

Udział / pomoc w organizacji uroczystości 

szkolnych, apeli, konkursów, wykonanie 

dekoracji, gazetki, obsługa sprzętu 

muzycznego, itp. 

5-10 każdorazowo 

opiekun SU, 

nauczyciel, 

organizator 

24 

Aktywny udział w pracy na rzecz klasy. 

Udział / pomoc w organizacji uroczystości 

klasowych, konkursów itp. 

5-10 każdorazowo Wychowawca 

25 
Reprezentowanie szkoły podczas 

uroczystości pozaszkolnych. 
5 każdorazowo Opiekun 

Obszar IV: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

26 
Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom 

przemocy, agresji, wandalizmu. 
5 każdorazowo Nauczyciel 

27 
Odpowiedzialne reagowanie w trudnych 

sytuacjach. 
5 każdorazowo Nauczyciel 

Obszar V: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

28 Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery. 10 jednorazowo Wychowawca 

29 Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek 1-10 jednorazowo Wychowawca 



w pracy nad sobą.  

Obszar VI: Okazywanie szacunku innym osobom 

30 
Okazywanie szacunku kolegom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły i innym 
osobom w każdej sytuacji. 

5 jednorazowo wychowawca 

Inne pozytywne zachowania 

31 Ocena nauczycieli – średnia. 0-10 jednorazowo wychowawca 

32 
Inne pozytywne zachowania (godne 
pochwały i naśladowania) - według uznania 
nauczyciela. 

1-20 każdorazowo nauczyciel 

 

VI. Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY UJEMNE 

 

Lp. Zachowanie ucznia 
Liczba 

punktów 

Częstotliwość 

wpisów 

Odpowiedzialny 

za wpis 

Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1 

Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne 
rozmowy, chodzenie po klasie, 
zaczepianie, rzucanie przedmiotami, 
śpiewanie, gwizdanie itp.). 

5-10 każdorazowo nauczyciel 

2 

Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania 
przerw: bieganie po korytarzu, zwlekanie 
z wyjściem na przerwy, przebywanie 
w niedozwolonym miejscu (toalety, 
szatnie), zwlekanie z wejściem do szkoły 
itp. 

5 każdorazowo nauczyciel 

3 
Niewykonanie poleceń nauczyciela lub 
innego pracownika szkoły. 

5 każdorazowo nauczyciel 

4 
Odmowa pracy w grupie lub 
wywoływanie podczas niej konfliktów. 

5 każdorazowo nauczyciel 

5 
Używanie telefonu komórkowego, 
odtwarzaczy MP3 lub innych urządzeń 
nagrywających podczas lekcji. 

30 każdorazowo nauczyciel 



6 
Wyjęcie telefonu komórkowego w czasie 
lekcji. 

10 każdorazowo nauczyciel 

7 
Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń 
z udziałem innych osób bez ich zgody. 

30 każdorazowo nauczyciel 

8 
Wagary, celowe i świadome opuszczanie 
lekcji. 

5 za 

godzinę 
każdorazowo 

wychowawca, 

nauczyciel 

9 Nieusprawiedliwione nieobecności. 
2 za 

godzinę 
każdorazowo wychowawca 

10 Spóźnienie na lekcję. 2 każdorazowo nauczyciel 

11 
Ściąganie, odpisywanie zadań podczas 
przerw. 

10 każdorazowo nauczyciel 

12 

Nieoddanie książki wypożyczonej 

z biblioteki w wyznaczonym terminie / 

na koniec roku szkolnego. 

10 jednorazowo biblioteka 

Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

13 

Fałszowanie dokumentów (np. 

wprowadzanie zmian na ocenionym 

sprawdzianie, fałszowanie podpisu 

rodzica) 

20 każdorazowo Wychowawca 

14 
Niewywiązanie się z dobrowolnie 

podjętych działań. 
10 każdorazowo Nauczyciel 

15 Celowe niszczenie mienia szkolnego. 10-30 każdorazowo Nauczyciel 

16 Celowe niszczenie własności innej osoby. 10-30 każdorazowo Nauczyciel 

17 Zaśmiecanie otoczenia. 5 każdorazowo Nauczyciel 

Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły 

18 
Niezgodny z regulaminem strój i wygląd 
(niestosowny strój codzienny, brak stroju 
odświętnego, wyzywający makijaż, itp.) 

5 każdorazowo Nauczyciel 

19 
Niewłaściwe zachowanie podczas imprez 
i uroczystości szkolnych. 

10 każdorazowo Nauczyciel 



Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej 

20 Wulgarne słownictwo lub gesty. 10 każdorazowo Nauczyciel 

Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

21 Interwencja Policji. 50 każdorazowo 
wychowawca, 

pedagog 

22 Nagana Dyrektora. 50 każdorazowo Dyrektor 

23 Upomnienie Dyrektora. 30 każdorazowo Dyrektor 

24 
Posiadanie i (lub) stosowanie używek 
(papierosy, alkohol, narkotyki, itp.). 

50 każdorazowo Nauczyciel 

25 

Posiadanie i / lub używanie 
niebezpiecznych materiałów i narzędzi 
(np. petardy, noże, substancje 
niebezpieczne itp.). 

50 każdorazowo Nauczyciel 

26 Napaść fizyczna na drugą osobę. 50 każdorazowo Nauczyciel 

27 
Udział w bójce (gdy nie można ustalić 
jedynego winnego) 

30 każdorazowo Nauczyciel 

28 
Zaczepki fizyczne (np. plucie, 
popychanie, podstawianie nóg itp.). 

20 każdorazowo Nauczyciel 

29 
Podżeganie do przemocy lub kibicowanie 
aktom przemocy. 

20 każdorazowo Nauczyciel 

30 
Znęcanie się nad kolegami, zastraszanie, 
znieważanie. 

20 każdorazowo Nauczyciel 

31 
Zachowanie stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa dla zdrowia lub życia. 

30 każdorazowo Nauczyciel 

32 Kradzież. 30 każdorazowo Nauczyciel 

33 Wyłudzenie pieniędzy lub innych rzeczy. 30 każdorazowo Nauczyciel 

34 
Samowolne wyjście z klasy / świetlicy 
podczas lekcji. 

10 każdorazowo Nauczyciel 

35 Samowolne wyjście poza teren szkoły. 20 każdorazowo Nauczyciel 



Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią  

36 
Niekulturalne zachowanie w klasie, 
świetlicy, stołówce, bibliotece itp. 

5-10 każdorazowo Nauczyciel 

37 Jedzenie, żucie gumy na lekcji. 5 każdorazowo Nauczyciel 

38 

Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść 
poza teren szkoły / wycieczek w 
miejscach publicznych, nieprzestrzeganie 
regulaminów wycieczek. 

5-10 każdorazowo Nauczyciel 

Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom 

39 
Aroganckie zachowanie wobec 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

5-15 każdorazowo Nauczyciel 

40 
Zaczepki słowne (np. przezywanie, 
ubliżanie innym, groźby). 

5-10 każdorazowo nauczyciel 

41 
Celowe wprowadzenie nauczyciela 
w błąd, okłamywanie.  

10-20 każdorazowo Nauczyciel 

Inne negatywne zachowania 

42 

Inne negatywne zachowania (nieujęte 

w poprzednich punktach) – punkty 

ujemne w zależności od wagi czynu. 

5-50 każdorazowo Nauczyciel 

 

 

§  2 

 Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do statut Szkoły Podstawowej w Chojnie. 

 

 

§  3 

Wykonanie  uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.  

 

 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

  

 

 
 


