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STATUT PUBLICZNEJ SZEŚCIOLETNIEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIEŃCU 

 

 
zatwierdzony dnia 26.02.2014r. 

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2014  

 

Tekst jednolity 

Na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.Nr.95 

poz. 425 i z 1992r. Nr 26 poz.113/ z późniejszymi zmianami oraz Zarządzenia MEN z dnia 

15.02.1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej 

wprowadza się niniejszy statut wraz z rozporządzeniem ramowym statutu Dz. U. nr 61 

pozycja 4249 z dn. 19.06.2001r. z późniejszymi zmianami, oraz Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 

2046.  

  

Rozdział I 

§ 1  

1.Szkoła nosi nazwę: " Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Kamieńcu " 

2. Siedziba szkoły : Kamieniec, ul. Gliwicka  

3. Organ prowadzący - Gmina Zbrosławice  

4. Inne informacje o szkole  

   a) szkoła  prowadzi dodatkowa naukę języka ojczystego mniejszości niemieckiej. 

b) nauczanie języka niemieckiego ojczystego prowadzi się w klasach na pisemny wniosek 

co najmniej siedmiu rodziców (opiekunów). 

   c) tygodniowy wymiar godzin przeznaczony na naukę tego języka wynosi 3 godziny. 

d) szkoła  prowadzi również dodatkową naukę własnej historii i kultury mniejszości 

narodowej niemieckiej w kl. V w wymiarze – 1 godziny tygodniowo 

5. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o uczniach i rodzicach – należy przez to 

rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców, prawnych opiekunów lub 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad nimi. 

 

Rozdział II 

§2  

1. Cele i zadania szkoły  

a) dydaktyczny - zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju umysłowego,  
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    emocjonalnego i fizycznego  

b) wychowawczy - w oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyki:     

    wychowanie dziecka w atmosferze życzliwości i ciepła, umiejącego przestrzegać zasad 

    współżycia społecznego i tolerancji, twórczo uczestniczyć w rzeczywistości przyrodniczej, 

    społecznej i kulturowej, integrować się ze społecznością lokalną, znać swoje środowisko i  

    specyfikę regionu, dbać o swoje życie i zdrowie, znać podstawowe prawa i obowiązki  

    obywatelskie (uczniowskie), okazywać szacunek drugiemu człowiekowi dbać o swe  

    otoczenie, być wrażliwym na problemy środowiska, świadomie i odpowiedzialnie  

    korzystać ze środków masowej komunikacji, szanować własne państwo, być świadomym   

    niebezpieczeństwa zniewolenia przez nałogi  

c) opiekuńczy - sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, 

  danego środowiska oraz możliwości szkoły,   

- zainstalowanie i aktualizowanie w pracowni komputerowej oprogramowania 

  zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożeni 

     dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, 

- nadzorowanie działań opiekuńczych przez powołanie koordynatora ds. 

  bezpieczeństwa. 

 

2. Cele ogólne 

 

a) znamy swoje środowisko i specyfikę regionu 

b) dbamy o swoje życie i zdrowie 

c) znamy podstawowe prawa i obowiązki obywatelski (uczniowskie) 

d) okazujemy szacunek drugiemu człowiekowi, potrafimy współdziałać w grupie  i   

    komunikować się w rożnych sytuacjach 

e) dbamy o mienie szkolne i swoje otoczenie 

f) edukacja czytelnicza i medialna 

g) edukacja ekologiczna 

h) edukacja pro zdrowotna 

i) wychowanie do życia w rodzinie 

j) wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

k) edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie   

 

Cele pozalekcyjne 

 

Rozwój ich talentów, uzdolnień i zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych 

poprzez: 

· organizowanie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, 

· uzyskiwanie pomocy w przygotowaniu do udziału w konkursach, zawodach, przeglądach 

  artystycznych itp. 

·  stwarzanie warunków do działalności w różnych organizacjach szkolnych, 

·  w uzasadnionych przypadkach możliwość realizacji indywidualnego toku nauki  

   i indywidualnego programu. 

 

3. Sposób wykonania zadań:  

 

a) dydaktycznych - na każdej lekcji, na zajęciach pozalekcyjnych, w trakcie realizacji ścieżek 

    między przedmiotowych, w kołach przedmiotowych poprzez stosowanie nowoczesnych 

    metod dydaktycznych, z wykorzystaniem pracowni, świetlicy, biblioteki, pomocy  
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    naukowych 

b) wychowawczych - na wszystkich organizowanych przez szkołę zajęciach poprzez  

    nauczycieli, pedagoga, bibliotekarza, psychologa, logopedę, personel szkolny, w ścisłej 

    współpracy z rodzicami 

c) opiekuńczych - w trakcie pobytu w szkole, na wycieczkach i na wszystkich zajęciach 

    organizowanych przez szkołę z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, ochronę 

    zdrowia i życia dzieci 

d) Na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii lub etyki na zasadach określonych w  

    odrębnych przepisach 

  

4. Zespoły przedmiotowe 

 

Nauczyciele uczący pokrewnych przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe: 

- zespół kształcenia zintegrowanego i przedmiotów artystycznych 

- zespół humanistyczno – matematyczno -  przyrodniczy  

Ich zakres pracy i liczbę ustala Rada Pedagogiczna w zależności od potrzeb. Pracą zespołów 

kierują powołani przez dyrektora przewodniczący. 

 

Cele i zadania kół przedmiotowych: 

 

a) Zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji 

   programów nauczania; korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 

   uzgodnienia decyzji w sprawie wyborów programów nauczania 

b) Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania 

    wyników nauczania 

c) Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych  

 

4a. Innowacja pedagogiczna 

Innowacją pedagogiczną zwaną dalej innowacją prowadzoną w publicznych szkołach i  

placówkach, są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, 

mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. W sensie czynnościowym innowacja to: 

proces tworzenia i przyswajania nowych rozwiązań, to czynność planowania i realizacji 

zmiany, to całościowy cykl projektowania lub zastosowania nowości. 

 

4b. Innowacje pedagogiczne mogą dotyczyć wybranych lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

np. programów nauczania, ścieżek edukacyjnych, łączenia różnych przedmiotów, 

zagadnień, technik uczenia się. 

 

5. Organizacja zajęć dodatkowych  

 

a) W ramach zajęć dodatkowych szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów po 

    rozpoznaniu ich zainteresowań i uzdolnień (w miarę posiadanych środków finansowych).  

b) Szkoła umożliwia uczniom rozwój zainteresowań sportowych i promocję zdrowia 

    organizowanie zawodów sportowych, udział w turniejach itp.  

c) Organizowanie wycieczki, wyjazdy do kina, opery, teatru, a także inne imprezy o 

    charakterze kulturowo - oświatowym na terenie swojej miejscowości i poza nią.( za 

    bezpieczeństwo dzieci odpowiada kierownik wycieczki i opiekunowie)  

d) W zajęciach dodatkowych , mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani uczniowie, pod 

    opieką nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora szkoły na dany rok szkolny. 

e) Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych 
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    realizowanych przez ucznia w szkole.  

f) Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne prowadzi dokumentację w postaci dziennika 

   do zajęć pozalekcyjnych który zawiera plan pracy, listę obecności i tematykę 

    poszczególnych zajęć.  

6. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, która polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających:  

 z niepełnosprawności, 

 z niedostosowania społecznego, 

 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

 ze szczególnych uzdolnień, 

 ze specyficznych trudności w uczeniu się,  

 zaburzeń komunikacji językowej, 

 z choroby przewlekłej, 

  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych.  

 z niepowodzeń edukacyjnych, 

 z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

 z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zew zmiana 

środowiska edukacyjnego.  

a) pomoc psychologiczno – pedagogiczna na terenie szkoły udzielana jest uczniom przez 

nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów tj. logopedy, pedagoga szkolnego, 

terapeuty pedagogicznego.  

b) pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest i udzielana we współpracy z:  

 rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów, 

 poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi, 

 innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

 organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dziecka i 

młodzieży, 

c) pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana jest z inicjatywy:  

 ucznia,  

 rodziców/prawnych opiekunów, 

 dyrektora, 

 nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, 

 higienistki szkolnej, 

 poradni, 

 pracownika socjalnego, 

 kuratora sadowego.  

d) pomoc udzielana jest w bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:  

 zajęć rozwijających uzdolnienia,  

 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

 zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz o 

charakterze terapeutycznym.  

 warsztatów 

 porad i konsultacji.  

e) Sposoby wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych: 
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- koła zainteresowań 

- indywidualne zajęcia z uczniem, również przygotowujące do konkursów i olimpiad 

- dodatkowe zadania i prace tematyczne dla uczniów 

- realizacja indywidualnego toku nauczania i indywidualnego programu nauczania, na 

który zezwala dyrektor szkoły na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

- promowanie osiągnięć uczniów na łamach prasy i strony internetowej szkoły, udzielanie 

pochwał w obrębie społeczności szkolnej lokalnej oraz przyznawanie nagród rzeczowych 

- stypendia za wyniki w nauce 

stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) 

poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za 

osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co 

najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres 

(semestr), w którym przyznaje się to stypendium.  

 

2. Organizacja współdziałania z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi 

     instytucjami specjalistycznymi :  

a) wychowawca rozpoznaje problem , z którym zapoznaje rodziców i dyrektora szkoły  

b) wychowawca, po uprzedniej zgodzie rodziców, przygotowuje wniosek wraz z opinią o 

    uczniu i kieruje do pedagoga szkolnego  

c) w wyznaczonym terminie (uzgodnionym przez pedagoga szkolnego) uczeń pod opieką 

    rodzica udaję się do poradni na badanie  

d) dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z zaleceniami i sugestiami poradni przy stałej 

    obustronnej współpracy. 

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z autyzmem oraz niepełno sprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka 

obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danej szkole. 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4a. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

  powołuje się zespół, którego celem jest planowanie i koordynowanie pomocy 

  psychologiczno – pedagogicznej. Formy, metody pracy i okres udzielanej pomocy 

  uwzględnia się w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym (IPET). 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana jest również rodzicom 

    uczniów, jak i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

7. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania 

    i   profilaktyki.  

 

1)      Rodzice mają prawo do:  

 

a) Znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania 

    oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

b) Znajomości zasad oceniania zachowania,  

c) Zapoznania się z programem wychowawczym szkoły i programem profilaktyki szkoły.  
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2) Formy współdziałania:  

 

a) zebranie ogólne - co najmniej dwa razy w roku - za które odpowiedzialny jest dyrektor 

    szkoły,  

b) zebrania klasowe - co najmniej trzy razy w roku - odpowiedzialni wychowawcy klas,  

c) kontakty indywidualne - przed lub po zajęciach danego nauczyciela, lub w czasie tzw. 

   okienek,  

d) organizuje się indywidualne konsultacje z rodzicami w miarę potrzeb ( co najmniej 2 razy 

   w roku ),  

e) co najmniej dwa razy w roku organizowany jest " otwarty dzień dla rodziców" z okazji 

   Dnia Matki , Świąt Wielkanocnych,  

f) informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym poprzez zapis w dzienniczkach 

   lub zeszytach uczniów, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia,  

g) rodzice pomagają w tworzeniu i realizowaniu programu wychowawczego, programu 

   profilaktyki oraz programu rozwoju szkoły,  

h) nauczyciele przy współpracy rodziców organizują imprezy.  

 

3) Szkoła posiada Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki, który  

    uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

 

ROZDZIAŁ III  

 1. Organami szkoły są:  

 

Dyrektor,  

Rada Pedagogiczna,  

Rada Rodziców  

Samorząd uczniowski,  

A. Dyrektor Szkoły  

 

1) organizuje pracę szkoły i opowiada za jej efekty  

2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na 

    zewnątrz  

3) sprawuje nadzór pedagogiczny,  

4) sprawuje opiekę nad uczniami stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

    psychofizycznego, poprzez aktywne działania pro zdrowotne  

5) kontroluje wypełnianie obowiązku szkolnego,  

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 

7) dba o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów oraz pracowników szkoły, na zasadzie  

    obowiązujących przepisów bhp,  

8) dysponuje środkami finansowymi , określonymi w planie finansowym szkoły 

    zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną , ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

    wykorzystanie, 

9) zabiega o pozyskanie dodatkowych środków finansowych i rzeczowych na potrzeby szkoły 

10) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  
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     i pracowników niepedagogicznych, decyduje w szczególności w sprawach : zatrudniania  

     i zwalniania nauczycieli, a także innych pracowników szkoły, przyznaje nagrody oraz 

     wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom, wnioskuje o przyznanie 

     odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady 

     pedagogicznej.  

11) Dyrektor szkoły w wykonaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną , 

      Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców,  

12) Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,  

13) Odwołanie Dyrektora z zajmowanego stanowiska może nastąpić:  

a) na własną prośbę zainteresowanego, z 3- miesięcznym wypowiedzeniem,  

b) na wniosek organu prowadzącego,  

c) na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej lub organu sprawującego nadzór  

   pedagogiczny.  

14) Dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca bieżącego roku szkolnego podaje do wiadomości 

      publicznej informację o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie 

      podręczników, które mają obowiązywać od kolejnego roku szkolnego. 

15) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiając obrót podręcznikami 

      używanymi na terenie szkoły. 

16) Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

      nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, a mianowicie: 

a) organizuje dla wszystkich pracowników szkoły szkolenia BHP, zapoznając ich 

systematycznie z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie, 

b) w planie dyżurów uwzględnia tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe, 

c) zobowiązuje nauczycieli do rzetelnego sprawdzania list obecności uczniów, 

d) w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych uwzględnia równomierne obciążenie 

zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, różnicowanie ich i niełączenie w 

kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu, 

e) kontroluje, aby budynek szkolny, pomieszczenia oraz przylegający do niego teren i 

urządzenia odpowiadały zasadom bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

f) egzekwuje, aby urządzenia sanitarne były w pełnej sprawności technicznej i 

utrzymane w czystości, 

g) zapewnia, aby w wyznaczonych pomieszczeniach znajdowały się apteczki pierwszej 

pomocy i stosowne instrukcje, 

h) zapewnia, aby pomieszczenia były właściwie oświetlone, wentylowane i ogrzewane, 

sprzęty dostosowane do wymagań ergonomii oraz posiadały odpowiednie atesty i 

certyfikaty, 

i) zapewnia, aby plan ewakuacji szkoły umieszczony był w widocznym miejscu jak 

również, aby w salce gimnastycznej i klasie, służącej jako pracownia komputerowa 

zostały wywieszone w widocznym miejscu regulaminy porządkowe wraz z zasadami 

bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego, 

j) zapewnia, aby gorące posiłki były spożywane wyłącznie w stołówce, 

k) zapewnia, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, aby uczniowie mogli 

przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem 

nauczycieli. Uczniom przebywającym w czasie przerw w budynku zapewnia 

odpowiedni nadzór nauczycieli, 

l) zobowiązuje nauczycieli, szczególnie prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego, 

do przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

m) zapewnia, aby przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej 

samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania 
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fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne 

był zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów. 

17) Dyrektor szkoły podstawowej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, 

       rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio 

       rady rodziców i rady pedagogicznej w przypadku gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor 

      szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski, wprowadzić 

      obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wniosek dyrektor 

      szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.  

      Wzór jednolitego stroju ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po 

       zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

18) Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy, na wiosek rady rodziców , rady pedagogicznej lub 

      samorządu uczniowskiego i za zgodą pozostałych organów szkoły , może uchylić 

      obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju.  

 

  

B. Rada Pedagogiczna  

- realizuje program dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły  

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, rozwoju po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,  

2) zatwierdzenie planów i organizacji doskonalenia zawodowego,  

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

4) przygotowanie projektu statutu szkoły, bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie 

    po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,  

5) wyrażanie zgody na egzamin poprawkowy z drugiego przedmiotu  

6) uchwalenie warunkowej promocji ucznia,  

7) zatwierdzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich 

    przez Radę Rodziców,  

8) Każdy nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręczniki i przedstawia te propozycje 

    Radzie Pedagogicznej (dotyczy to także własnego programu nauczania, jeśli taki zestaw 

    przez nauczyciela został opracowany). Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady 

    Rodziców podejmuje uchwałę, w której ustala szkolny zestaw programów nauczania  

    i szkolny zestaw podręczników. Zmiany w szkolnym zestawie podręczników mogą być 

    wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną na wniosek 

    nauczyciela lub Rady Rodziców wyłącznie z początkiem roku szkolnego. 

9 ) Rada Pedagogiczna zatwierdza uchwalony przez Radę Rodziców Program Wychowawczy 

    i Program Profilaktyki do dnia 30 września danego roku szkolnego. W przypadku, gdy 

   Rada Rodziców nie uchwali Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, wówczas 

   dyrektor i Rada Pedagogiczna uchwala ww. programy na dany rok szkolny. 

2. Do kompetencji opiniujących należą:  

1) organizacja pracy Szkoły Podstawowej, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

    i pozalekcyjnych, dyżury nauczycieli  

2) wnioski o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień kuratora, wójta  

3) propozycje dyrektora w sprawie przydzielenia nauczycielom czynności obowiązkowych 

   oraz dodatkowych zajęć dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych 

4) ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień w klasach I -III.  

5) propozycje dyrektora w sprawie realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć 

   wychowania fizycznego w klasach IV – VI  

3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 

    powoła składu, a uchwały rady zapadają większością głosów.  

4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest 
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   odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.  

5. W przypadku wystąpienia przez Radę Pedagogiczną z wnioskiem o odwołanie nauczyciela  

    ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, organ uprawniony 

   do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o 

   jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.  

6. Nauczyciele są zobowiązani do: 

- nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą 

   naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

   szkoły, 

- uczestniczenia w przeprowadzaniu sprawdzaniu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej.  

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Każdy protokół winien być podpisany 

    przez protokolanta, przewodniczącego i członków rady.  

C. Rada Rodziców  

 

1. Stanowi samorządową reprezentację rodziców poszczególnych klas.  

 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą : po jednym, przedstawiciele oddziałowych rad,  

    wybranych w wyborach tajnych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

    Spośród nich wybierani są: przewodniczący, skarbnik, członkowie i komisja rewizyjna. 

    Nowo wybrana Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.  

 

3. Do podstawowych zadań przedstawiciela oddziałowej Rady Rodziców należy: 

 Uczestniczenie w zebraniach plenarnych Rady Rodziców, 

 Aktywne włączanie się w realizację zadań Rady Rodziców, a szczególnie w prace 

powoływanych komisji opiniujących, 

 Reprezentowanie klasy na forum Rady, 

 Wymiana informacji między Radą a rodzicami uczniów poszczególnych klas, 

 Zachęcanie rodziców uczniów poszczególnych klas do pomocy i udziału w realizacji 

zadań Rady Rodziców, 

 Przekazywanie sprawozdań z działalności Rady Rodziców na forum klasy. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

 Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane 

do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego 

do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego 

wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców; 

 Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu 

podręczników. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wnioskować do 

Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w tych zestawach, z tym że zmiana nie może 

nastąpić w trakcie roku szkolnego; 

 Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły jeśli opracowanie takiego programu zostanie zlecone Dyrektorowi 

Szkoły; 

 Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 
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 Opiniowanie wniosków stowarzyszeń lub innych organizacji o podjęcie działalności w 

szkole, przy czym podjęcie takiej działalności uwarunkowane jest pozytywną opinią 

Rady Rodziców; 

 Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły. 

Porozumienie z Radą Pedagogiczną w sprawie programów o których mowa w pkt 4a i b 

powinno nastąpić w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. W razie niedotrzymania 

tego terminu program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

5. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z 

następujących źródeł: 

 Składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły, 

 Innych źródeł. 

Podziału zgromadzonych na funduszu Rady środków dokonuje się w oparciu o plan 

finansowy na dany rok szkolny. 

 

D. Samorząd Uczniowski - uczestniczy w życiu szkoły, tworzą go wszyscy uczniowie 

    szkoły, 

1) Działa w oparciu o regulamin zaakceptowany przez ogół uczniów,  

2) Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów w szkole,  

3) Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,  

4) Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi oraz Radzie Rodziców 

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

    podstawowych realizacji praw uczniów takich jak:  

 

a) Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

    wymaganiami,  

b) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

c) Prawo do organizacji życia szkolnego, zachowując właściwą proporcję między 

    obowiązkami edukacyjnymi a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

    zainteresowań,  

d) Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,  

e) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, 

    zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

    Dyrektorem szkoły,  

f) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

 

2. Zasady współdziałania organów szkoły:  

Dwa razy w roku szkolnym w miesiącu wrześniu i czerwcu spotykają się przedstawiciele 

wszystkich organów szkoły ( oprócz Samorządu Uczniowskiego) na którym przedstawiają 

plan pracy szkoły i podsumowują go. O wszystkich planowanych zamierzeniach organy 

informują dyrektora szkoły.  

 

3. Dla rozwiązania sytuacji konfliktowych i sporów w Szkole Podstawowej powołany jest 
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    Zespół Mediacyjny.  

a) Zespół Mediacyjny powołany jest przez Dyrektora Szkoły w sytuacji powstania sporu 

   (konfliktu), na okres niezbędny do jego rozwiązania.  

W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzą:  

dyrektor;  

przedstawiciel organu prowadzącego; odpowiedzialny za sprawy oświaty;  

przedstawiciel Rady Rodziców;  

przedstawiciel Rady Pedagogicznej.  

b) Każdy członek na jej posiedzeniu dysponuje jednym głosem.  

c) Rozstrzygnięcie każdego sporu następuje w wyniku tajnego głosowania a postanowienia 

    Zespołu Mediacyjnego są obowiązujące dla stron sporu.  

d) Posiedzenie Zespołu Mediacyjnego odbywa się w obecności zainteresowanych stron, w 

    terminie wyznaczonym przez Dyrektora.  

e) Z posiedzenia Zespołu Mediacyjnego sporządzany jest protokół przechowywany przez 

   Dyrektora.  

ROZDZIAŁ IV  

 

§ 4  

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu 

jednego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązujących, określonych w 

planie nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy 

dopuszczonych do użytku szkoły.  

§ 5  

 

1. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 35 os.  

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na 

    zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

   ćwiczeń, w tym laboratoriach. 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w 

   oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoriach, 

   w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.  

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 

   uczniów podział na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, jest możliwy tylko wtedy, 

   gdy organ prowadzący wyrazi na to zgodę.  

5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących 

   od 12 do 26 uczniów. 

  

§ 6  

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach od I - III ustala nauczyciel prowadzący te 

    zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

 

§7  

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 
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    rodziców ( prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje 

    świetlicę.  

1a. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia do świetlicy   

wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów, złożonej u nauczyciela świetlicy. 

1b. Zapisy dzieci do świetlicy rozpoczynają się w pierwszym tygodniu nowego roku  

szkolnego. 

1c. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I-III, uczniowie  

dojeżdżający oraz uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub inne lekcje 

nieobowiązkowe. 

1d. Zasady organizacji pracy świetlicy określa szczegółowo Regulamin świetlicy 

      zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w oparciu o roczny plan pracy dydaktyczno- 

    wychowawczej opracowany przez nauczyciela i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

3. Uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość spożywania posiłków w stołówce Zespołu 

    Szkół Ogólnokształcących. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej ustala Dyrektor 

    Szkoły w porozumieniu z Wójtem Gminy Zbrosławice, w drodze zarządzenia. 

      

§ 8 

 

1. Uczniowie szkoły podstawowej korzystają z biblioteki szkolnej.  

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

    uczniów , zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy 

    nauczycieli.  

3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie , nauczyciele, i inni pracownicy szkoły, 

    także rodzice i inne osoby według zasad określonych w regulaminie biblioteki.  

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów przed i podczas zajęć 

    lekcyjnych.  

5. Zadania nauczyciela bibliotekarza :  

a) udostępnienie zbiorów,  

b) udzielenie informacji bibliotecznych i informacje o nowych nabytkach,  

c) rozmowy z czytelnikami o książkach, poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie 

    uczniów do świadomego doboru lektury,  

d) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,  

e) opracowanie i system realizacji planu pracy biblioteki  

f) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów czytelniczych , wystaw książek, gazetek, 

   celem pobudzenia zainteresowania ucznia książką  

g) przygotowanie literatury fachowej na konferencje szkolne Rady Pedagogicznej  

6. System prowadzenia dokumentacji bibliotecznej :  

a) księgi inwentarzowej ,  

b) ubytków  

c) katalogów,  

d) kart czytelniczych  

e) kart książek  

f) przeprowadzenia spisu inwentarzowego  

g) współpraca z rodzicami - pedagogizacja rodziców  

 

§ 9  

 

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

    arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego 
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    planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania –  

    do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący 

    szkołę do dnia 30 maja danego roku.  

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników szkoły, 

    w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 

    edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.  

 

§ 10  

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

    wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na 

    podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zdrowia i higieny 

    pracy.  

ROZDZIAŁ V 

 

§ 11  

 

1. Nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem 

   odpowiednich przepisów Dyrektor Szkoły. 

 

§ 12  

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

    odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

    uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.  

1a. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z 

    ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 

    ustawie z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks Karny. 

1b. Nauczyciel obowiązany jest:  

- wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

- dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

- kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka, 

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

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

- realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania 

uczniów. 

 

2. Pozostali pracownicy wykonują swoją pracę zgodnie z powierzonymi im obowiązkami. 

3. Wszyscy pracownicy szkoły winni szczególną troską otoczyć uczniów, a w przypadku 

    zauważenia zagrożeń natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.  
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§ 13  

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  

2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

    nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, który jako wychowawca w celu zapewnienia 

    ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności prowadzi swój oddział przez trzy lata w 

    kl. I - III i w kl. IV -VI.  

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

    uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.  

 

ROZDZIAŁ VI 

 

§ 14  

 

I. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły.  

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej  przyjmuje się dzieci zamieszkałe w 

obwodzie szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. 

2. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły 

   zobowiązani są jego rodzice. 

3. Wypełniony druk „Zgłoszenie dziecka do szkoły” należy złożyć w sekretariacie szkoły 

w terminie od 03. do 31. marca. 

4. Dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie 

     w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek obojga rodziców. 

6. Wypełniony druk „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” należy złożyć w 

     sekretariacie szkoły w terminie od 01 do 15 kwietnia. 

7. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę  następujące kryteria: 

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt), 

b) miejsce pracy rodziców znajduje się na terenie Gminy Zbrosławice (4 pkt), 

c) szkoła obwodowa dziecka znajduje się na terenie Gminy Zbrosławice (3 pkt) 

d) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierających 

     rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki (2 pkt), 

e) szkoła obwodowa dziecka znajduje się poza terenem Gminy Zbrosławice (1 pkt). 

8. Spełnianie kryteriów jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. 

9. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów,  

     o przyjęciu decyduje data złożenia wniosku. 

10. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, której  

       zadania określa art. 20zb punkt 2 ustawy o systemie oświaty. 

11. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani 

       niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji poprzez wywieszenie listy kandydatów 

       zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, nie później niż do 30 kwietnia. Lista 

       kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej zostanie wywieszona w 

       szkole 15 maja. 

12. Tryb odwoławczy reguluje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. 

       U. z 2004r. nr 256, z późn. zm.). 

 

  W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, dyrektor po zasięgnięciu opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, może odroczyć rozpoczęcie spełniania 

obowiązku szkolnego nie dłużej jednak niż o 1 rok.  
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II. Prawa i obowiązki ucznia  

 

Uczeń ma prawo do:  

 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, korzystania z dóbr kultury i informacji, 

b) opieki wychowawczej, ochrony zdrowia, zabezpieczenia socjalnego, 

c) ochrony i poszanowanie swojej godności, prywatności, wypoczynku i czasu wolnego, 

d) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,  

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

f) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów, reprezentowania szkoły konkursach,  

przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi umiejętnościami, 

g) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

h) korzystania z pomieszczeń szkolnych , sprzętu sportowego, środków dydaktycznych i 

    księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych,  

i) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,  

j) Wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w 

   organizacjach działających w szkole. 

  

Uczeń ma obowiązek:  

 

a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie,  

b) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,  

c) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 

    innych pracowników szkoły,  

d) dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,  

e) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,  

f) dbania o honor szkoły i współtworzenia jej autorytetu, wzbogacenia jej tradycji,  

g) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,  

h) poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi 

 

Warunki dotyczące korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych 

oraz opis obowiązującego uczniów stroju określa szczegółowo Regulamin Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu. 

 

W przypadku nieprzestrzegania praw dziecka w szkole przez nauczyciela uczeń lub jego 

rodzic (opiekun prawny) może :  

 

a) przedstawić wychowawcy klasy, pedagogowi lub innym nauczycielom swoje problemy, 

   oraz oczekiwać od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,  

b) składać skargę w formie ustnej do przewodniczącego samorządu uczniowskiego, 

    wychowawcy lub pedagoga szkolnego, którzy podejmują się negocjacji,  

c) jeżeli negocjacje nie prowadzą do zawarcia porozumienia, wówczas uczeń może złożyć 

    skargę w formie pisemnej do dyrektora szkoły,  

d) w razie braku rozstrzygnięcia problemu na terenie szkoły , może zwrócić się do innych 

    władz oświatowych lub organizacji społecznych odpowiedniego szczebla (obowiązuje 

   forma pisemna).  

 

III. Szkolny system nagradzania i karania  

 

Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna ma prawo nagradzać za:  
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a) rzetelną naukę,  

b) pracę społeczną na rzecz szkoły,  

c) wzorową postawę,  

d) godne reprezentowanie szkoły  

e) wybitne osiągnięcia np. sportowe, artystyczne 

  

Formy nagród:  

 

a) wyróżnienie ustne przez wychowawcę na forum klasy,  

b) wyróżnienie ustne przez dyrektora na forum szkoły,  

c) wyróżnienie połączone z wręczeniem dyplomu lub nagrody rzeczowej ( książki, przybory 

  szkolne),  

d) umieszczenie nazwiska ucznia oraz informacji o jego osiągnięciach w kronice szkolnej,  

e) udział w wycieczce szkolnej dla uczniów wyróżniających się  

f) list pochwalny skierowany do rodziców. 

  

Kary:  

 

1.Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły poprzez:  

a) nagana ustna nadana przez wychowawcę na forum klasy,  

b) nagna ustna przez dyrektora na forum szkoły,  

c) upomnienie ucznia wraz z pismem powiadamiającym rodziców,  

d) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach dodatkowych, do reprezentowania szkoły na 

    zewnątrz,  

e) pozostawienie po zajęciach w celu naprawienia lub zrekompensowania poczynionej 

   szkody.  

2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego może wystąpić do 

    kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana 

    środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.  

O przeniesienie do innej szkoły dyrektor wnioskuje, gdy:  

a) uczeń notorycznie łamie przepisy statutu, otrzymał kary przewidziane w statucie, a 

    stosowane środki zaradcze nie przynoszą spodziewanych rezultatów,  

b) zachowuje się w sposób demoralizujący innych uczniów, jest agresywny i zagraża 

    bezpieczeństwu kolegów,  

c) dopuszcza się czynów łamiących prawo jak: kradzieże, wymuszanie, zastraszanie.  

3. W terminie dwóch dni od nałożenia kary, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub 

    przedstawiciele samorządu uczniowskiego w imieniu ucznia, mogą odwołać się w formie 

    pisemnej do dyrektora szkoły.  

4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym samorządu 

   uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie 

   przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni i postanawia:  

a) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie  

b) odwołać karę,  

c) zawiesić warunkowo wykonanie kary - np.: w przypadku gdy uczeń uzyskał poręczenie 

   Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.  

5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.  

6. Szkoła ma obowiązek informować rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia, o przyznanej 

   mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.  
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ROZDZIAŁ VII 

 

§ 15  

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów poprzez :  

a) organizuje dyżury nauczycieli w czasie przerw na terenie szkoły, wg harmonogramu,  

b) zapewnia opiekę na zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią,  

c) podczas wycieczek na terenie miejscowości, gdy grupa nie korzysta z przejazdów, 

    zapewnienie jednego opiekuna ( osoby pełnoletniej) na 30 uczniów, na 15 uczniów w 

    czasie wycieczek, na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej,  

d) pogadanki na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,  

e) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

ROZDZIAŁ VIII 

 

§ 16  

 

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 17  

 

Zmiany w statucie należą do kompetencji Rady Pedagogicznej.  
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I. Założenia ogólne 

 

1. Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. w sprawie zasad 

   oceniania , promowania i klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia 

   egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

2. Dokument ten jest załącznikiem do statutu Szkoły Podstawowej w Kamieńcu. 

3. Cele ogólne oceniania wewnątrzszkolnego: 

a) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

    zakresie;  

b) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

c) Motywowanie ucznia do dalszej pracy;  

d) Dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

    trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

e) Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

    wychowawczej.  

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

 

a) Wymagania edukacyjne sformułowane przez nauczycieli;  

b) Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, wg skali i w formach przyjętych w naszej 

    szkole;  

c) Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych;  

d) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

e) Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.  

4.Nauczyciel ma obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

   potrzeb uczniów, u których stwierdzono na podstawie opinii lub orzeczenia poradni  

   psychologiczno – pedagogicznej trudności w uczeniu się.  

II. Ogólne zasady i kryteria oceniania:  

 

1. W szkole obowiązują dwa semestry:  

a) pierwszy semestr trwa od początku roku szkolnego do ferii zimowych,  

b) drugi zaczyna się po feriach zimowych i trwa do zakończenia zajęć dydaktycznych w 

   czerwcu.  

2. Bieżące osiągnięcia uczniów w klasach I – III: 

 

 WSPANIALE (  wpis w dzienniku - W) 

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych na określonym poziomie nauczania, 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 
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- proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program 

nauczania. 

 

BARDZO DOBRZE (wpis w dzienniku -B) 

 

- uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności, wyznaczony standardami osiągnięć 

edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki 

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje) samodzielnie typowe zadania - 

teoretyczne i praktyczne, 

- popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić, 

- czyni postępy. 

 

DOBRZE (wpis w dzienniku - D) 

 

- uczeń nie w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności, wyznaczony standardami 

osiągnięć edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki. 

 

SŁABO (wpis w dzienniku - S) 

- uczeń słabo opanował zakres wiadomości i umiejętności wyznaczony standardami osiągnięć 

edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki. Opanowane przez ucznia wiadomości 

i umiejętności są niewystarczające i mogą pociągać za sobą kłopoty przy poznawaniu 

kolejnych treści kształcenia. 

 

NIEDOSTATECZNIE (wpis w dzienniku - N) 

  

 - opanowany przez ucznia  zakres wiadomości i umiejętności wyznaczony standardami 

osiągnięć edukacyjnych przewidzianymi dla danego etapu nauki jest niewielki i stawia pod 

znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w klasie programowo wyższej. 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH I-III 

 

Wspaniale (W) 

1. Rozwija swoje zainteresowania. 

2. Czyta zdaniami, bezbłędnie nowy tekst z uwzględnieniem modulacji głosu, tempa 

czytania, stosowania pauz gramatycznych i logicznych oraz akcentu logicznego  

       ze zrozumieniem treści. 

3.  Został  wyróżniony za kształtne pismo, stosuje odpowiednie proporcje liter, odstępy 

między wyrazami i rozmieszczenie na stronicy. 

4. Pisze z pamięci i ze słuchu bezbłędnie oraz starannie, stosując odpowiednie proporcje 

liter, odstępy między wyrazami i rozmieszczenie na stronicy. 

5. Ma bogate słownictwo, wypowiada się w ciekawy sposób zdaniami rozwiniętymi i 

złożonymi w mowie i na piśmie.  

6.  Liczy bezbłędnie. Rozwiązuje bezbłędnie trudniejsze przykłady. 

7. Bezbłędnie rozwiązuje trudniejsze zadania z treścią i układa zadania bez pomocy 

nauczyciela.                                                 

8. Posiada szerokie wiadomości przyrodnicze,  potrafi w sposób interesujący 

zaprezentować posiadaną wiedzę, wykonuje dodatkowe prace i pomoce. 

9.  Prace plastyczno-techniczne są wyjątkowo pomysłowe i estetyczne. Poszukuje 

bogatszych środków wyrazowych.  

10. Ujawnia wyjątkowe zdolności i zamiłowania do muzyki. 

B 
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11. Opanował wspaniale wszelkie formy aktywności ruchowej, dbając o własne i kolegów 

bezpieczeństwo. 

 

Bardzo dobrze (B) 

1. Czyta poprawnie, płynnie, wyraziście, uwzględniając modulację głosu. 

2. Pisze czytelnie i estetycznie. 

3. Płynnie wypowiada się na dowolny temat stosując w mowie elementy techniki języka 

mówionego ( pauzy, tempo, siła głosu, intonacja). 

4. Biegle opanował rachunek pamięciowy i pisemny, samodzielnie rozwiązuje zadania i 

ćwiczenia matematyczne. 

5. Z pamięci i ze słuchu pisze z niewielkimi błędami. 

6. Starannie wykonuje prace plastyczno- techniczne uwzględniając w nich odpowiednie 

proporcje , dokładne kształty, rozmieszczenie w przestrzeni, odpowiednie barwy i 

prawidłowe rozmieszczenie na kartce. 

7. Opanował pełny zakres wiedzy z przyrody określony programem nauczania. 

8. Zna i potrafi samodzielnie zaśpiewać wszystkie poznane piosenki. 

9. Chętnie i dokładnie wykonuje wszelkiego rodzaju ćwiczenia i zadania sportowe 

 

Dobrze (D) 
1. Czyta poprawnie i dość płynnie oraz wyraziście tekst, starając się  uwzględnić 

modulację głosu. 

2. Pisze czytelnie, dość szybko i kształtnie.  

3. Wypowiada się na dowolny temat, formułuje pytania na temat utworów, omawia 

obrazki. 

4. Opanował rachunek pamięciowy i pisemny. 

5. Potrafi rozwiązać samodzielnie proste zadanie tekstowe. 

6. Dobrze opanował zakres wiedzy z przyrody określony programem nauczania min. 

      zna rośliny i zwierzęta biocenoz lądowych i wodnych oraz środki transportu i      

 podróżowania. 

7. W miarę starannie wykonuje prace plastyczno- techniczne, stara się uwzględniać 

odpowiednią wielkość, proporcje kształty, rozmieszczenie przestrzenne.  

8. Potrafi śpiewać i recytować rytmicznie teksty. 

9. Stara się wykonać wszelkiego rodzaju ćwiczenia i zadania sportowe w miarę 

dokładnie. 

 

Słabo (S) 
1. Czyta  głośno, z licznymi błędami, bardzo wolno, ma trudności w zrozumieniu tekstu 

po jednorazowym przeczytaniu. 

2. Ma kłopoty z dłuższym wypowiadaniem się na dowolny temat, wymaga dodatkowych 

pytań i poleceń ukierunkowujących jego wypowiedź. 

3. Ma trudności w redagowaniu prac pisemnych, pisze z licznymi błędami, ma ubogi 

zasób słownictwa, stosuje przeważnie zdania proste. 

4.  Pisze  niestarannie.  

5. Ma braki w opanowaniu czterech podstawowych działań, popełnia liczne błędy w 

obliczeniach. Wymaga pomocy nauczyciela podczas rozwiązywania zadań 

tekstowych. 

6. Zna niektóre środki transportu i podróżowania, zna trzy stany skupienia wody.  

        wymienia chociaż po jednej (jednym): przykładzie rośliny i zwierzęcia, które są pod     

 ochroną, roślinie zbożowej, oleistej, włóknistej i okopowej, chwaście polnym, 

 produkcie pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, roślinie i zwierzęciu żyjących  w 

D 

 S 
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 biocenozach lądowych i wodnych, potrafi wskazać na mapie chociaż jedną główną 

 rzekę i miasto Polski.  

7. Prace plastyczno- techniczne są niedbałe i niedokładne, często nie doprowadza prac 

do końca.  

8. Śpiewa niechętnie, ma braki w zakresie realizacji minimum programowego. 

9. Ćwiczenia sportowe wykonuje niedbale, niedokładnie i niechętnie; często zapomina 

stroju sportowego.  

 

Niedostatecznie (N) 
1. W czytaniu popełnia wiele błędów, przekręca wyrazy, litery w wyrazach, nie stosuje 

znaków interpunkcyjnych ani nie uwzględnia modulacji głosu. Nie rozumie tekstu 

czytanego głośno i cicho.  

2. Prace pisemne nie mają powiązania logicznego, zawierają dużą ilość błędów. 

3. Nie potrafi opowiedzieć czytanki. 

4. Pisze brzydko, popełnia błędy, nie stosuje odpowiednich proporcji liter, odstępów 

między wyrazami i odpowiedniego rozmieszczenia tekstu na stronicy. 

5. Nie potrafi rozwiązać nawet prostych zadań i ćwiczeń matematycznych z pomocą 

nauczyciela. 

6. Nie opanował wiadomości z edukacji przyrodniczej i muzycznej na ocenę słabą. 

7. Nie wykonuje prac plastyczno- technicznych. 

8. Nie ćwiczy na zajęciach sportowych. 

 

Ocenianie prac matematycznych, testów i kartkówek 

 

1. 100 % prawidłowych odpowiedzi – W 

2. 99% - 90% prawidłowych odpowiedzi- B 

3. 89 % - 75 % prawidłowych odpowiedzi – D 

4. 74 % - 30 % prawidłowych odpowiedzi – S 

5. poniżej 30 %  - N 

Ocenianie pisania z pamięci i ze słuchu 

 
1. Praca bezbłędna  i estetycznie zapisana – W 

2. Do 2 błędów II stopnia- B 

3. 1-3 błędy I stopnia typu: wielka litera, „rz”, ”ż”, ”h”, ”ch”, „ó”, „u”, pisownia „nie” z 

częściami mowy lub do 9 błędów II stopnia– D 

4. 4-6 błędów I stopnia– S 

5. 7 i więcej błędów I stopnia – N 

      3 błędy II stopnia= 1 błąd I stopnia 

Pismo niestaranne obniża ocenę pracy. 

 

 Nauczyciel swoje spostrzeżenia dotyczące osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowania 

odnotowuje w dzienniku zajęć, w zeszytach, w ćwiczeniach, na kartach pracy. Ponadto ustnie 

lub pisemnie wyjaśnia dziecku, co warto poprawić, aby osiągnąć dobry rezultat. 

Podstawą do oceny powinien być postęp w zdobywaniu wiedzy, aktywność, zapał, inicjatywa, 

pomysłowość, samodzielność działania.  

 

 

3.Ocenianie śródroczne i roczne w klasach I-III jest oceną opisową. Przygotowuje ją 

   wychowawca. Ocena ta ma charakter informacyjny i motywacyjny. 

 

N 
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a. .Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia. Nauczyciel w dzienniku zajęć dopisuje ogólną ocenę 

w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej; za znajomość przyrody; za 

zachowanie wobec ludzi i siebie; za zachowanie wobec wytworów kultury ( znajomość 

tradycji i obyczajów regionalnych i narodowych, twórczość artystyczną, interpretowanie 

treści dzieła literackiego, muzycznego); za postawę ciała, sprawność. Ocena semestralna 

zawiera również wskazania, nad czym uczeń powinien intensywniej pracować w 

następnym semestrze, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych. 

b. Roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania 

przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 

c. Opis osiągnięć edukacyjnych odbywa się na podstawie obserwacji pracy ucznia, oceniania 

bieżącego, analizy okresowego sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zintegrowanych 

zadań uwzględniających treści kształcenia dla danego etapu edukacyjnego. 

d. Oceniając osiągnięcia uczniów oceniamy również ich zaangażowanie wysiłek i 

aktywność na zajęciach. 

e. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III, gdy 

opanowany przez niego materiał nie pozwala na kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej na wniosek wychowawcy i po zasięgnięciu opinii rodziców 

(prawnych opiekunów). 

f. Informowanie rodziców. 

Rodzice na spotkaniach z wychowawcą otrzymują do wglądu spostrzeżenia nauczyciela 

dotyczące osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowania dokonane w dzienniku zajęć 

oraz dzienniczki ucznia. 

f. Ewaluacji systemu oceniania dokonują nauczyciele kształcenia zintegrowanego, 

   po zakończeniu cyklu kształcenia (tj. po przeprowadzeniu jednego rocznika dzieci przez 

   klasę I, II i III). 

 

3.1 Ocenianie z języków obcych w kl. I-III (języka niemieckiego i angielskiego) 

 

Ocena semestralna i roczna z j. niemieckiego i j. angielskiego jest określona integralnym 

stopniem opanowania (wspaniale, b. dobrze, dobrze, słabo, niedostatecznie) umiejętności 

mówienia, słuchania, czytania i pisania według podanych kryteriów”. 

 
Ogólne kryteria ustalania oceny ucznia z języka angielskiego i niemieckiego 

w klasach I – III 

 

Umiejętność Ocena Zakres umiejętności i wiadomości – ocena opisowa 

 

Mówienie 

W Ma bogaty zasób słownictwa, chętnie wypowiada się zdaniami, samodzielnie 

zadaje pytania, posługuje się słownictwem poznanym  

na lekcjach i zdobytym z dodatkowych źródeł  

B Potrafi opisać obrazek, chętnie wypowiada się na znany temat, posługuje się 

słownictwem poznanym na lekcjach, udziela odpowiedzi na pytania 

D Poprawnie buduje zdania, wypowiada się zdaniami, udziela odpowiedzi na 

pytania, czasami popełnia błędy gramatyczne, opowiada na dany temat z 

pomocą nauczyciela, wypowiada się pełnymi słowami, 
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S Ma trudności w powtarzaniu za nauczycielem lub nagraniem, odpowiada na 

pytania pojedynczymi słowami, często popełnia błędy gramatyczne ma 

trudności w samodzielnych wypowiedziach, popełnia błędy gramatyczne 

N Nie potrafi zareagować na pytanie nauczyciela, nie potrafi samodzielnie 

opowiedzieć na dany temat, wymowa niepoprawna, liczne błędy fonetyczne 

wykluczające komunikację 

 

Słuchanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Potrafi zrozumieć sens słuchanych historyjek i bajek, rozpoznaje znaczenie 

słów, gdy je usłyszy, przypomina sobie dawno poznane słowa. 

B 

 

 

Potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego, potrafi nazwać 

przedmioty, rzeczy, zwierzęta, których nazwy były wprowadzane  

i utrwalane na lekcjach, rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy. 

D Uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, rozumie polecenia 

nauczyciela, rozumie znaczenie słów wcześniej wprowadzanych 

S Nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela, nie zawsze rozumie znaczenie 

słów wcześniej utrwalanych i wykorzystywanych podczas ćwiczeń wymowy, 

z trudnością czy też z pomocą rozumie znaczenie krótkich fraz.. 

N Nie rozumie poleceń nauczyciela, nie rozumie znaczenia słów  

   

 

Czytanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Czyta płynnie i wyraziście, rozumie przeczytany tekst, czyta cicho  

ze zrozumieniem i czyta dodatkowe książeczki 

B 

 

Czyta płynnie zdaniami, sporadycznie przekręca wyrazy, rozumie przeczytany 

tekst, czyta z podziałem na role. 

D Czyta poprawnie, czyta głośno ze zrozumieniem, czasami przekręca wymowę 

wyrazów, trudniejsze teksty nie są w pełni rozumiane. 

S Czyta wolno, przekręca wyrazy (wymowę), nie zawsze rozumie przeczytany 

tekst, czyta pojedynczymi wyrazami 

N Nie potrafi przeczytać prostych słów, przekręca wyrazy (wymowę), nie 

rozumie czytanego tekstu 

 

Pisanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Potrafi samodzielnie zredagować krótki tekst, pisze poprawnie z pamięci i ze 

słuchu, przepisuje poprawnie i czytelnie z poprawnością gramatyczną. 

Starannie prowadzi zeszyt i słowniczek obrazkowy 

 

B 

 

Przepisuje poprawnie i czytelnie, czasami nie przestrzega poprawności 

gramatycznej, potrafi napisać krótki tekst według wzoru, pisze poprawnie z 

pamięci. Starannie prowadzi zeszyt i słowniczek obrazkowy 

 

D 

 

 

Przepisuje poprawnie, ale często pojawiają się błędy gramatyczne, nie 

przestrzega poprawności opracowanego słownictwa, ma trudności  

z samodzielnym redagowaniem opisu i czasami popełnia błędy w pisaniu z 

pamięci. Starannie prowadzi zeszyt. 

 

S 

 

Często nie przestrzega poprawności gramatycznej, popełnia liczne błędy w 

pisaniu z pamięci, ma trudności z samodzielnym zapisaniem swoich 

wypowiedzi czy też krótkich zdań, pisanie sprawia uczniowi jeszcze sporo 

trudności 

N Nie potrafi przepisać tekstu z tablicy, nie potrafi uzupełnić brakujących liter w 

wyrazach 

 

 Testy oceniane są następująco: 

 

 100%  poprawnych odpowiedzi – W  - wspaniale 

   99% - 90% poprawnych odpowiedzi  – B   - bardzo dobrze 

   89% - 75% poprawnych odpowiedzi  – D  - dobrze 

  74% - 30%  poprawnych odpowiedzi  – S   - słabo 
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 poniżej 30%  poprawnych odpowiedzi – N   - niedostatecznie 

 

Dodatkowo wpływ na ocenę ma: 

 

- umiejętność pracy w zespole 

- aktywność na zajęciach 

- udział w lekcji i uwaga na lekcji 

- pracowitość i obowiązkowość 

- estetycznie prowadzony zeszyt i zeszyt ćwiczeń 

- udział w konkursach 

- prace domowe i prace dodatkowe 

- chęć pomocy słabszym uczniom 

 

3.2. Ocenianie z religii w klasach I-III 

 

Ocena z religii ustalana jest według nastepującej skali: 

 

Celujący (cel)-6 

Bardzo dobry (bdb)-5 

Dobry (db)-4 

Dostateczny (dst)-3 

Dopuszczający (dop)-2 

Niedostateczny (nast.)-1 

 

W ocenach cząstkowych i śródrocznych z religii dopuszcza się użycie znaków „+” i „-”.” 

 

 

4. Ocenianie śródroczne i roczne w klasach IV -VI ustawia się wg następującej skali :  

 

Celujący (cel) - 6  

bardzo dobry (bdb) - 5  

dobry (db)- 4  

dostateczny (dst) - 3  

dopuszczający (dop) - 2  

niedostateczny (ndst) - 1  

 

Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych i śródrocznych znaku "+" i "-", oprócz 

oceny najniższej i najwyższej.  

5. Ocenę śródroczną i roczną z religii i dodatkowych zajęć edukacyjnych wlicza się do 

    średniej ocen. 

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

7. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy. 

 

a. Ocenianie z religii w klasach IV-VI 

Ocena z religii ustalana jest według następującej skali: 

 

Celujący (cel)-6 

Bardzo dobry (bdb)-5 
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Dobry (db)-4 

Dostateczny (dst)-3 

Dopuszczający (dop)-2 

Niedostateczny (ndst)-1 

 

W ocenach cząstkowych i śródrocznych z religii dopuszcza się użycie znaków „+” i „-”. 

 

Ogólne kryteria ocen z katechezy: 

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą 

może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). 

 

Ocena celująca - uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada 

wiedzę wykraczającą poza program katechezy. Wyróżnia się aktywnością w grupie 

katechetycznej. 

 

Ocena bardzo dobra- uczeń posiada uzupełniony zeszyt, potrafi samodzielnie objaśnić i 

powiązać w całość wiadomości z programu nauczania, posiada biegłą znajomość 

podręcznika, bierze czynny udział w katechezie. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określonych programem katechezy. Sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami. Chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie. 

 

Ocena dobra - uczeń posiada uzupełniony zeszyt, potrafi odpowiedzieć samodzielnie na 

wszystkie pytania związane z tematem katechezy, posiada znajomość podręcznika, przejawia 

aktywność na katechezie. Opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na 

rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej. Dysponuje dobrą 

umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. Uzyskuje stałe dobre postępy podczas 

prowadzonych zajęć. Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której star się być 

przygotowany. 

 

Ocena dostateczna - uczeń prowadzi notatki, wykonuje zadania, potrafi odtworzyć z pamięci 

wniosek z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej 

wiedzy. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewiedzianego  programem, w 

jego wiadomościach są luki. Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. 

Nieregularnie uczęszcza na katechezę. Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia np. 

byle jakie prowadzenie zeszytu. 

 

Ocena dopuszczająca- zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia 

podstawowej wiedzy religijnej. Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje 

przy pomocy katechety. Niechętnie bierze udział w katechezie. Często opuszcza katechezę. 

 

Ocena niedostateczna-  uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; odmawia 

wszelkiej współpracy.” 

 

8. Uczeń klas IV-VI uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych  

w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej z wyjątkiem punktu VII. 1. a. 

9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych 



 27 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,  

na czas określony w tej opinii. 

10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona. 

11. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

III. Zbieranie informacji o uczniu - sprawdzanie postępów uczniów 

 

1. Kontrola ustna i pisemna bieżąca ( dotyczy nie więcej niż 3 ostatnich tematów)  

2. Polecenia dawane uczniom, które wykonują ustnie lub pisemnie (ćwiczenia, prace 

domowe)  

3. Wypracowania, dyktanda, sprawdziany, wystandaryzowane teksty osiągnięć szkolnych. 

Sprawdziany pisemne z większych partii materiału lub działów powinny być zapowiadane co 

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzianów takich uczeń nie powinien pisać 

więcej niż jeden dziennie i trzech w tygodniu.  

4. Obserwacja uczniów w czasie zajęć dydaktycznych  

5. Szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów  

6. Analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli 

prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne  

7. Przyjmuje się ,że minimalna liczba ocen cząstkowych z zajęcia edukacyjnego w semestrze 

powinna być o jeden większa od tygodniowej liczby godzin przeznaczonej na to zajęcie. 

 

IV. Dokumentacja osiągnięć uczniów  

Postępy uczniów są odnotowane w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen, arkuszach 

obserwacyjnych ucznia. Bieżące pisemne prace uczniów należy przechowywać do końca roku 

szkolnego, a sprawdziany 2 lata.  

V. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach edukacyjnych oraz 

    zachowaniu.  

      

1. O osiągnięciach edukacyjnych uczniów rodzice są informowani poprzez: zebrania ogólne  

    i klasowe, indywidualne kontakty nauczyciela - wychowawcy z rodzicami (opiekunami), 
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    listowne informacje o uczniu , udokumentowane rozmowy telefoniczne, adnotacje w  

    zeszycie przedmiotowym i w dzienniczku ucznia, zapowiedziane wizyty w domu ucznia, 

    listy pochwalne. Wybór formy należny dostosować do potrzeb. 

1a) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

     rodziców(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania  

     zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  

     klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny  

     klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Nauczyciele informują uczniów ( ustnie lub pisemnie) o ich postępach edukacyjnych.  

3. Wychowawcy powiadamiają rodziców o postępach uczniów swojej klasy wg wybranego  

    przez siebie sposobu informowania i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym.  

4. Rodzice mają prawo wglądu do prac klasowych na zasadach określonych przez  

    nauczyciela.  

5. Rodzic ma prawo do bieżącej informacji o postępach swojego dziecka zarówno od  

    wychowawcy jak i nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne. Informację  

    tę może uzyskać umawiając się na spotkanie z nauczycielem np. telefonicznie.  

 

VI. Ważne terminy  

 

1. Na trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną uczeń powinien być powiadomiony o 

proponowanej ocenie i możliwości jej poprawienia.  

2. O ocenie śródrocznej i rocznej nauczyciel powiadamia ucznia na tydzień przed konferencją 

klasyfikacyjną.  

3. W przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną nauczyciel lub wychowawca 

wysyłają pisemną informację rodzicom miesiąc przed zakończeniem semestru. W przypadku 

gdy nie istnieje taka możliwość termin ten może być krótszy.  

4. Uczeń lub jego rodzice (prawny opiekun) na koniec semestru szkolnego ma prawo zwrócić 

się do dyrektora szkoły o umożliwienie mu poprawienia proponowanej przez nauczyciela 

oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, gdy w odczuciu ucznia są one 

zaniżone. Z prośbą tą uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun)  powinien zwrócić się pisemnie 

5 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej. Dyrektor szkoły w ciągu tych 5–ciu dni 

wyznacza komisję w składzie i sposobie działania podobnym do komisji egzaminu 

poprawkowego. 

5. Termin weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia ustala nauczyciel w porozumieniu z 

uczniem (jego rodzicami), przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni 

dzień przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym.  

6. Pytania (zadania, ćwiczenia) sprawdzające proponuje nauczyciel uczący w porozumieniu z 

innym nauczycielem prowadzącym te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. Wymagania 

powinny być zgodne z zapisem w przedmiotowym systemie nauczania przyjętym w szkole. 

Stopień trudności pytań (zadań, ćwiczeń) powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą 

ubiega się uczeń.  

7. Nauczyciel, na podstawie zweryfikowania wiedzy ucznia może: podwyższyć proponowaną 

ocenę w przypadku spełnienia wymagań, lub pozostawić ocenę ustaloną wcześniej, w 

przypadku nie sprostania postawionym zadaniom.  

8. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena może być podwyższona jedynie w wyniku 

egzaminu sprawdzającego, przeprowadzonego zgodnie z pkt. VIII.3 

9. Na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien 

uzasadnić ją w formie ustnej lub pisemnej. 

10.  Uczeń zostanie poinformowany o ocenie z prac pisemnych najpóźniej do 14 dni, od dnia 

przeprowadzenia kontrolnej pracy pisemnej. 
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11. W klasach IV-VI każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i 

dopuszczającej , a w klasach I-III – ocenę niedostateczną i słabą” z kontrolnej pracy pisemnej 

do 14 dni od daty otrzymania pracy. 

12. W klasach IV-VI każdy uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy bieżącej oceny 

niedostatecznej i dopuszczającej, a w klasach I-III oceny niedostatecznej i słabej, do 7 dni od 

dnia jej otrzymania. 

13. Rodzice mają obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły oraz 

informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, 

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w inny sposób 

niż w szkole, a tym samym zapewnienia dziecku warunków nauki poza szkołą. 

14. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki polegającego na 

nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej 50% w okresie 1 miesiąca podlega 

egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

VII. System odwoławczy i terminy z nim związane.  

1. Egzamin poprawkowy  

 

a) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

b) uchylony  

c) Egzamin poprawkowy mogą zdawać uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej.  

d) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, ale nie później niż do końca 

września.  

e) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu może przystąpić do niego w 

innym wyznaczonym terminie, najpóźniej do 31 sierpnia.  

f) O egzamin poprawkowy może zwrócić się uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny), po 

zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną ocen końcowych, nie później niż do ostatniego dnia 

zajęć szkolnych.  

g) W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję 

egzaminu poprawkowego w skład której wchodzi:  

- dyrektor  

- nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych - egzaminujący  

- nauczyciel tych samych zajęć edukacyjnych lub pokrewnych  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić egzaminatora.  

h) Egzamin powinien się składać z części ustnej i pisemnej sporządza się z niego protokół 

wraz z załącznikami.. Decyzja o poprawieniu, bądź o nie poprawieniu oceny jest ostateczna. 

Egzamin z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 

technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

  2. Egzamin klasyfikacyjny  

a) Prawo do egzaminu klasyfikacyjnego przysługuje uczniom, którzy opuścili z powodów 

usprawiedliwionych powyżej 50% zajęć edukacyjnych, a nauczyciel nie jest w stanie określić 

poziomu wiedzy i umiejętności ucznia.  

b) W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50% decyzję podejmuje Rada 

Pedagogiczna szkoły.  
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c) Terminy egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z 

uczniem i jego rodzicami (prawnym opiekunem) co najmniej z trzytygodniowym 

wyprzedzeniem. Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

d) Podanie o egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy należy składać do dyrektora szkoły.  

e) Komisję egzaminu klasyfikacyjnego powołuje dyrektor szkoły i pracuje ona podobnie jak 

komisja egzaminu poprawkowego.  

f) Ocena ustna i pisemna w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.  

3. Egzamin sprawdzający:  

a) Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub uczeń mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

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

wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.  

b) Zastrzeżenia te powinny być zgłoszone w formie pisemnej do 7 dni od zakończenia zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych.  

c) Po złożeniu odwołania, dyrektor szkoły bada tryb ustalania oceny przez nauczyciela. 

d) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.  

e) Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, sporządza się protokół i dodaje 

załączniki.  

f) Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie 

później niż 8 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.  

g) Skład komisji jest podobny jak przy egzaminie poprawkowym.  

h) Ustalona przez tę komisję ocena z zajęcia edukacyjnego jest ostateczna. Ocenę 

niedostateczną może zmienić egzamin poprawkowy.  

VIII. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków 

szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach 

wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu 

posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez szkołę. Przy ustalaniu 

oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

2. Celem oceniania zachowania ucznia jest:  

a. dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez ucznia 

postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, zaangażowaniu  

w rozwijanie swojej osobowości, dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak też nie 

stwarzaniu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych oraz dotyczących 

funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i społecznym; 
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b. motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności  

za siebie i swoje decyzje; 

c. uświadamianie jego mocnych i słabych stron w odniesieniu do oczekiwań szkoły 

uwzględnionych w kryteriach. 

II. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia 

1. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia 

obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach IV – VI. 

2. W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową.  

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według 

następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, 

naganne.  

5. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom 

na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych 

i na zebraniach z rodzicami.  

6. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

7. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny.  

8. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Ma on obowiązek 

uwzględnić ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów 

danej klasy i ocenianego ucznia.  

9. Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, 

dobrą lub poprawną. Jedno poważne wykroczenie może spowodować obniżenie oceny 

nawet do nieodpowiedniej lub nagannej, co uchwala Rada Pedagogiczna podczas rady 

klasyfikacyjnej. 

10.  Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:  

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły  

z zastrzeżeniem ust. 11, 12.  

11.  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 z zachowania. 

12. uchylony 

13. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 

ustala się oceny z zachowania.  

14. 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 naganną, natychmiast informując o tym rodziców. 
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III. Kryteria oceny zachowania: 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia bez jakichkolwiek zastrzeżeń 

wszystkie wymagania zawarte w treści oceny i jest wzorem do naśladowania ocenę 

bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia bez zarzutu wymagania zawarte w treści 

oceny, wyróżniając się w realizacji niektórych jej elementów; 

2. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia bez zarzutu wymagania zawarte w treści 

oceny, 

3. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w 

treści oceny bez zarzutu, a uchybienia wymaganiom zawartym w treści oceny nie są 

rażące i zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane efekty; 

4. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w 

treści oceny, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie 

odnoszą skutku; 

5. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w 

treści oceny lub dopuścił się czynu karalnego ( rozbój, kradzież, wymuszenie, 

zniszczenie mienia społecznego oraz inne). 

 IV. Treść oceny zachowania: 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych, a zwłaszcza systematyczność i punktualność  

2.Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, respektowanie zasad współżycia 

społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a w szczególności: 

a. odpowiedzialność 

b. okazywanie szacunku innym uczniom i wszystkim pracownikom szkoły 

c. dbałość o bezpieczeństwo ,zdrowie własne i kolegów. 

d. poszanowanie poglądów i przekonań innych ludzi. 

e. troska o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd. 

f. zachowanie się w szkole i poza nią, kultura słowa i dbałość o strój uczniowski. 

3. Wywiązywanie  się  z zadań  powierzonych  przez nauczyciela, Samorząd Szkolny, 

Dyrektora szkoły.   

4. Przestrzeganie Wewnątrzkolnego Sytemu Oceniania, Statutu, dbałość o honor i tradycje 

szkoły. 

6. Uczniowie mają prawo do opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów. 

7. Ocenę zachowania dla uczniów ustala wychowawca po obowiązkowej konsultacji z 

nauczycielami uczącymi w jego klasie, pedagogiem. Ocena zachowania ustalona przez 

wychowawcę jest ostateczna. 

 

III. Tryb odwołania 

1. Rodzice ucznia mają prawo do uzyskania (na swoją prośbę) od wychowawcy opisowej 

oceny zachowania swojego dziecka. 

2. Rodzic (opiekun) ma prawo złożyć wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej 

oceny zachowania w przypadku stwierdzenia, że ocena jest krzywdząca dla jego 

dziecka, z wyłączeniem sytuacji opisanych w ustaleniach końcowych pkt.3,4,5,6 

szczegółowych kryteriów oceny zachowania ucznia. 
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3. W przypadku ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania rodzic 

składa w terminie do 2 dni po ogłoszeniu przez wychowawcę przewidywanej oceny 

zachowania pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły. 

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

do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych.  

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna 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. 

6. W skład komisji wchodzą:  

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze 

stanowisko - jako przewodniczący komisji,  

 wychowawca klasy,  

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie,  

 pedagog,  

 psycholog,  

 opiekun samorządu uczniowskiego,  

 przedstawiciel rady rodziców 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, 

termin jej posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz  

z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania 

 

Zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi 

rzymskimi. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród 

poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: 

wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów lub innych członków szkolnej społeczności. Cyfra 

przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. 

Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach 

końcowych załącznika. 

 

I. Stosunek do nauki w zależności od wkładu pracy, swoich możliwości i innych 

uwarunkowań określa się jako: 

a) 3.p Maksymalny. 

b) 2. p. Dość wysoki 

c) 1. p. Przeciętny. 

d) O p. Niski. 
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II. Frekwencja: 

a) 3 p. Uczeń nie ma nie usprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. 

b) 2. p. Uczeń ma niewielką liczbę spóźnień (łącznie do 5) 

c) l.p. Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna 

liczba godzin nie usprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi do 14, w tym 

godzin nieusprawiedliwionych nie więcej niż 8). 

d) 0. p. Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna 

ilość spóźnień i nie usprawiedliwionych nieobecności przekracza 14). 

 

III. Takt i kultura: 

a) 3.p Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji. Jego 

zachowanie jest bez zarzutu, a on sam jest życzliwy wobec całego otoczenia. 

b) 2. p. Uczeń jest taktowny, zdarzyło się (1 - 2 razy), że uchybił zasadom kultury, ale 

zwrócenie mu uwagi przyniosło pozytywny skutek. Zachowuje kulturę słowa i dyskusji. 

c) p. Uczeń zachowuje się nietaktownie , nie potrafi zapanować nad emocjami i wyraża 

je używając mało kulturalnego słownictwa. Kilkakrotne upomnienie przyniosło 

pozytywny skutek. 

d) 0 p. Uczeń nie reaguje na upomnienia, jego zachowanie wobec innych jest sprzeczne 

z zasadami dobrego wychowania, używa wulgaryzmów, jest agresywny. 

 

IV. Dbałość o wygląd zewnętrzny, higienę zewnętrzną i otoczenia:  

a) 3. p. Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty  

i stosownie ubrany, dba o swoje rzeczy i miejsce pracy.  

b) 2.p. Zdarzyło się (1 - 2 razy), ze strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny 

budziły zastrzeżenia, ale zwrócenie mu uwagi przyniosło pozytywny skutek.  

c) l.p. Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę, odpowiedni 

strój i porządek w miejscu pracy.  

d) 0 p. Uczeń nie dba o higienę osobistą, higienę otoczenia i odpowiedni do sytuacji 

strój.  

 

V. Postawa społeczna i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. Uczeń: 

1) dotrzymuje   ustalonych   terminów   (zwrot   książek,   kart   ocen, przekazywanie 

usprawiedliwień, przygotowanie gazetek itp.), 

2) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków i prac na rzecz zespołu klasowego i szkoły 

(punktualnie przychodzi na imprezy przygotowane przez klasę, szczególnie, gdy jest 

współodpowiedzialny za ich organizację itp.), 

3) chętnie pomaga kolegom w nauce i w innych sytuacjach, 

4) wykazuje dużą aktywność i inicjatywę dla dobra społeczności szkolnej (chętnie 

bierze udział w podejmowanych przez klasę, szkołę inicjatywach), 

5) szanuje wszelkie ustalenia społeczności szkolnej. 

 

a) 3. p. Zawsze wywiązuje się z wyżej wymienionych wymagań. 

b) 2.p. Zwykle wywiązuje się z wyżej wymienionych wymagań (zdarzyło się, że 1-2 

  razy nie wywiązał się z jednego z wyżej wymienionych wymagań). 

c) 1p. Rzadko wywiązuje się z wyżej wymienionych wymagań. 

d) 0. p. Nigdy nie wywiązuje się z wyżej wymienionych wymagań. 

 

VI. Postawa moralna. 

W codziennym życiu szkolnym uczeń jest: 
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1. uczciwy 

2. reaguje na dostrzeżone przejawy zła 

3. szanuje godność osobistą innych osób 

4. ma szacunek dla pracy, mienia społecznego i własności prywatnej 

a.3 p. zawsze spełnia powyższe wymagania 

b. 2 p. zwykle spełnia wymienione wymagania (zdarzyło się 1-2 razy ze nie wywiązał 

się z jednego z powyższych wymagań) 

c.1 p. rzadko spełnia wymienione wymagania 

d. 0 p. Nigdy nie spełnia wyżej wymienionych wymagań 

 

VII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

a. 3 p. uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialnie reaguje 

na występujące zagrożenia 

b. 2 p. zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie własnego lub innych osób lub 

zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował prawidłowo na zwróconą uwagę. 

c. 1.p. Czasami zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, co wynika z lekceważenia 

obowiązujących regulaminów i przepisów 

d. 0 p. Uczeń często bywa agresywny, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego i 

innych lub często lekceważy istniejące niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy 

mimo zwracanych uwag. 

 

 

Ustalenia końcowe: 

1. pochwały i uwagi są zapisywane w zeszycie znajdującym się w dzienniku lekcyjnym 

2. W przypadku uzyskania przez ucznia kilku uwag lub popełnienia rażącego 

wykroczenia nauczyciel powiadamia i wzywa rodziców na konsultacje natomiast 

rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia się do wychowawcy 

3. Poprzez „dbałość o wygląd zewnętrzny” rozumie się: 

 Czysty, skromny, niewyzywający strój, 

 Brak makijażu, brak pomalowanych paznokci, 

 Nie farbowanie włosów, 

 Brak jakichkolwiek tatuaży, 

 Kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach, wyłącznie u uczennic, 

 Zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły, 

 Na lekcjach wychowania fizycznego nie można mieć żadnych przypinanych ozdób, 

 W czasie świąt, uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała bluzka lub 

koszula, ciemna spódnica lub spodnie). 

 

4. Poprzez wykroczenie rozumie się: 

 Konflikt z prawem, 

 Znieważanie osoby funkcjonariusza publicznego, 

 Przyjście do szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków, 

 Działania ścigane z urzędu: przemoc fizyczna, psychiczna, kradzieże, wyłudzenia, 

pobicia, cyberprzemoc. 
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5. Propozycję ocen z zachowania nauczyciel podaje do 2 dni po ustaleniu ocen z 

przedmiotów. Oceny wystawia się według następujących zasad: 

6. Wychowawca ustala ocenę zachowania ucznia według powyższych kryteriów dwa 

razy w roku (w okresie klasyfikacji śródrocznej i rocznej). 

7. Przy ustalaniu rocznej oceny zachowania ucznia wychowawca najpierw ustala liczbę 

punktów za drugi semestr, następnie sumuje liczbę punktów z obu semestrów i ustala 

końcową ocenę według tabeli z pkt. 7. 

8. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej 

oceny niż. poprawna. 

9. Stwierdzone jednorazowe wagary eliminują możliwość ustalenia dla ucznia 

 Oceny bardzo dobrej, a powtórne oceny dobrej. 

10.  Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna (bez względu na ilość 

uzyskanych punktów) w przypadku stwierdzenia stosowania przez niego używek, 

dopuszczenia się fałszerstwa itp. 

11.  Uczeń, który choć raz dopuścił się czynu rażąco wykraczającego poza powszechnie 

uznane normy społeczne (np. kradzież, rozbój, wymuszenie, zniszczenie mienia 

społecznego oraz inne) otrzymuje ocenę naganną, bez względu na ilość uzyskanych 

punktów. 

12. W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (I-

VII) na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje poniższą tabelę 

przeliczeniową. 

 

Łączna liczba punktów. Ocena całościowa. 

 

Ocena za semestr                         Ocena roczna 

 

20-21                                        wzorowa 42-39 

 

19-17 bardzo dobra 38-34 

 

16-13 dobra 33-25 

 

12-8 poprawna 24-16 

 

7-6 nieodpowiednia 15-11 

 

5-0 naganna 10-0 
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