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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy                      

15 Sierpnia 44 jest szkołą publiczną. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Sochaczew. 

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

4. Cykl kształcenia trwa sześć lat, przebiega w dwóch etapach: 

1) etap I    klasy 1-3 edukacja wczesnoszkolna; 

2) etap II   klasy 4-6 nauczanie przedmiotowe. 

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie obejmuje swoją 

działalnością obwód szkoły ustalony przez Gminę Miasto Sochaczew. 

6. Prawną podstawą działalności szkoły jest akt założycielski, orzeczenie organizacyjne, 

które określa zasięg terytorialny i stopień organizacyjny szkoły. 

   

Rozdział 2  

Cele i zadania szkoły 

 

§ 2 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty  i przepisach wydanych na jej podstawie: 

1) jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie wszechstronnego 

rozwoju ucznia; 

2) umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, 

kształcenia umiejętności i wychowania; 

3) prowadzi działania profilaktyczne i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio                       

do ich potrzeb i możliwości szkoły; 

4) podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów; 

5) zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy                  

oraz promocję zdrowego trybu życia; 

6) zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, 

niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie                                              

z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze 

zrozumieniem; 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści; 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności  

( przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych); 

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; 
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6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do 

lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; 

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej. 

3. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata poprzez 

stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz 

większej odpowiedzialności; 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania 

się językiem ojczystym; 

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego 

działania na gruncie obowiązujących norm; 

4) rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- 

komunikacyjnymi; 

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń                      

i nawyków; 

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów                                

i problemów społecznych; 

9) tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

4. Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, 

zmierzają do tego, by uczniowie: 

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w 

wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym, duchowym); 

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra  i piękna w świecie; 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie; 

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, 

odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną                                    

z wolnością innych; 

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; 

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie; 

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów                                       

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się; 

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli                               

i uczniów. 
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§ 3 

1. Szkoła tworzy warunki do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego                                            

w utworzonych oddziałach przedszkolnych. 

2. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty                                 

oraz przepisach wykonawczych, wydanych na jej podstawie, a w szczególności                                       

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się  w tym, co jest dobre , a co złe; 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów            

i porażek; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                                           

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa                                     

w zabawach i grach sportowych; 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym                                  

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób 

zrozumiały dla innych; 

8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie                                           

ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości                   

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania 

umiejętności pisania; 

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie 

pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. 

4. Oddziały przedszkolne realizują w szczególności następujące zadania: 

1) zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji                                                        

i bezpieczeństwa; 

2) tworzą warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „ gotowości szkolnej”; 

3) wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem                                                

i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym                                         

i przyrodniczym; 

4) prowadzą pracę opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną w oparciu o pełną 

znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach obszarów działalności 

edukacyjnej, którymi są: 
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a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewanie się                                       

z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach 

zadaniowych, 

b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych                                            

i kulturalnych, 

c) wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku, 

d) wspomaganie rozwoju mowy dzieci, 

e) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują                                  

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, 

f) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, 

g) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, 

h) wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem, 

i) wychowanie przez sztukę- muzyka, śpiew, pląsy i taniec, 

j) wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne, 

k) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowań technicznych, 

l) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń, 

ł)     wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, 

m) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, 

n) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie 

reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym 

uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania), 

o) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne, 

p) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

5) pełnią funkcję doradczą i wspomagającą działania rodziny w wychowaniu dziecka                                             

i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w szczególności: 

a) pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej, 

b) informują rodziców ( prawnych opiekunów) o postępach dziecka, 

c) uzgadniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań przez nie 

realizowanych; 

6) udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez: 

a) rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych                                             

i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości 

psychofizycznych, 

b) wspieranie rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                                    

i dydaktycznych, 

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna), 

d) organizowanie dzieciom zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych . 

e) prowadzenie, po konsultacji i za zgodą rodziców, indywidualizacji pracy                                     

z poszczególnymi dziećmi. 

7) organizują opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi; 

8) umożliwiają dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej poprzez: 
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a) prowadzenie nauczania religii zgodnie z przepisami w sprawie warunków                                   

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, 

b) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą 

tradycją naszego kraju i regionu. 

 

§ 4 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punku widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo - profilaktyczny  szkoły, który opisuje w sposób całościowy:  

a) wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, 

b) wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane                                      

do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

      1a.     Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo- profilaktyczny  tworzą   

                 spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej: 

1) wychowania przedszkolnego, stanowiącej obowiązkowy zestaw celów i treści 

nauczania, w tym umiejętności, opisanych w formie ogólnych i szczegółowych 

wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek 

po zakończeniu przedszkola oraz zadania wychowawcze przedszkola, uwzględniane 

odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego; 

2) kształcenia ogólnego, stanowiącej obowiązkowy zestaw celów i treści nauczania,                      

w tym umiejętności, opisanych w formie ogólnych i szczegółowych wymagań 

dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu 

danego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane 

odpowiednio w programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen 

szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. 

2. Rada  Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo 

– Profilaktyczny. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

§ 5 

 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo                         

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych 

przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych  i nadobowiązkowych, pozalekcyjnych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) zapewnienie pobytu w świetlicy uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole 

ze względu na czas pracy rodziców; 

3) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania  

w świetlicy i egzekwowanie regulaminu świetlicy; 

4) przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci pięcioletnich                                                

i sześcioletnich ze szkoły przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną 
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przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, określonych                                          

w „ Regulaminie przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły”, wprowadzonym 

uchwałą Rady Pedagogicznej; 

5) zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych                        

w czasie pobytu w szkole oraz w trakcie zajęć poza jej terenem; 

6) przydzielenie drugiego opiekuna w przypadku pobytu dzieci z oddziałów 

przedszkolnym poza terenem szkoły ( wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze); 

7) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, uświadomienie 

uczniom zagrożeń i podawanie sposobów przeciwdziałania im; 

8) wprowadzanie uczniów do sal, pracowni i egzekwowanie przestrzegania 

regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach; 

9) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia                                          

( dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 

10) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów i rodzaju pracy; 

11) sprowadzanie uczniów klas I-III do szatni po ostatnich zajęciach; 

12) pełnienie dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według grafiku, 

zgodnie z zasadami określonymi w „ Regulaminie dyżurów nauczycieli”, 

wprowadzonym  zarządzeniem dyrektora szkoły; 

13) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

14) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową; 

15) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

16) niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących zagrożenia dla zdrowia lub życia uczniów; 

17) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczym 

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu; 

18) przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji 

poza szkołą, określonych w regulaminie wprowadzonym uchwałą Rady 

Pedagogicznej; 

19) przydzielenie jednego opiekuna ( osoby pełnoletniej): na 30 uczniów – jeżeli grupa 

nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów –  

w czasie wycieczki, na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej; 

20) zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej; 

21) objęcie wejścia głównego budynku szkoły nadzorem dwóch kamer: zewnętrznej  

i wewnętrznej. 

3. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami; 

2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni 

przed  i po lekcji; 

3) dostosowanie wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów; 

4) zapewnienie asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach; 

5) zabezpieczenie szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych. 

4. Nauczyciel wyjeżdżający z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły; 

2) sprawdzenia obecności; 
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3) zapoznania uczniów z regulaminem pływalni; 

4) właściwego nadzoru podczas przejazdu uczniów na pływalnię, zajęć i w czasie 

powrotu do szkoły. 

 

Organizacja pomocy i opieki uczniom 

 

§ 6 

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego                                            

i instytucje świadczące  specjalistyczne poradnictwo; 

2) zapewnienie pobytu w świetlicy uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole 

ze względu na czas pracy rodziców; 

3) zapewnienie dożywiania w formie drugiego śniadania i obiadów finansowanych 

przez MOPS i GOPS; 

4) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych; 

5) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii i kolonii; 

6) umożliwienie uczniom pobytu w świetlicy Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii                                      

i środowiskowych ogniskach wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; 

7) organizowanie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym zgodnie z 

zasadami i trybem przyznawania stypendium, określonymi w „ Programie 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew”. 

2. Szkoła w miarę posiadanych możliwości i środków może udzielić uczniom pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej w formie: 

1) zajęć specjalistycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, gimnastyki 

korekcyjnej oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

2) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych. 

3. Szczegółowe zasady udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej określa 

właściwe rozporządzenie MEN. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 7 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej 

działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego, niniejszym 

statutem. 
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Dyrektor szkoły 

 

§ 8 

 

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

 Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników 

administracji  i obsługi. 

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły; 

2) organizowanie całości pracy dydaktycznej; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego ( z zastrzeżeniem art. 36 ust.2 ustawy                                   

o systemie oświaty); 

4) sprawowanie opieki nad uczniami, stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne oraz poprzez 

organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym realizację zaleceń 

wynikających z orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych; 

8) uchyla się 

9) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły; 

10) podejmowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                                       

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

11) dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku 

szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

12) dokonywanie raz w roku kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych                                    

i higienicznych warunków nauki; 

13) w wyniku przeprowadzonej kontroli określanie kierunków ich poprawy; 

14) sporządzenie protokołu kontroli i przekazanie kopii protokołu organowi 

prowadzącemu; 

15) zaplanowanie zajęć dydaktyczno- wychowawczych uwzględniających potrzebę 

równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

16) zapewnienie uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów  

szkolnych  w pomieszczeniach szkolnych. 

3. Dyrektor decyduje w sprawach, a w szczególności: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla 

nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej oraz organizacji związkowych; 
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4) wyrażania zgody na realizację obowiązku szkolnego lub przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą. 

4. Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego, spełniania obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat. 

5. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły. 

6. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych                                        

z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

7. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną,                                     

z rodzicami i samorządem szkolnym. 

8. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów , dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, powołuje wicedyrektora. 

1) Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne, dodatkowe 

stanowiska kierownicze; 

2) Powierzenie tych stanowisk i odwołanie z nich dokonuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców; 

3) Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor szkoły. 

9. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i 

wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

 

Zadania dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego 

§ 8 a 

1. Dyrektor szkoły oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze sprawują 

nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

2. Formami nadzoru pedagogicznego są: 

1) ewaluacja; 

2) kontrola; 

3) wspomaganie. 

3. Do zadań dyrektora szkoły w ramach realizacji nadzoru pedagogicznego należy: 

1) przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników                                       

do doskonalenia jakości pracy szkoły; 

2) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły; 

3) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

a) organizowanie  szkoleń i narad, 

b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez 

dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego. 
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4. W celu realizacji zadań, dyrektor w szczególności obserwuje prowadzone przez 

nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i 

czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. 

5. Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który 

przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego 

dotyczy plan. 

6. Plan nadzoru zawiera w szczególności: 

1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 

2) tematykę i terminy dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły; 

3) tematykę szkoleń i narad nauczycieli. 

7. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej 

wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 

Rada Pedagogiczna 

§ 9 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor  i wszyscy nauczyciele zatrudnieni                           

w szkole. 

2. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania                                         

oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad 

zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. 

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych;                                         

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów; 

6) opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

7) ustalenie regulaminu swojej działalności; 

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły – tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego, w szczególności propozycje dotyczące uzupełniania 

pomocy dydaktycznych szkoły, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli; 

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

wyróżnień; 

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) program wychowawczo- profilaktyczny szkoły; 

6) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej ; 
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7) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu 

wychowania przedszkolnego lub programu nauczania; 

8) wnioski o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju; 

9) uchyla się 

10) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub projekt jego zmian oraz 

uchwala go. 

6. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o 

odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska 

kierowniczego. 

8. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, wprowadzony 

uchwałą. 

    

Samorząd Uczniowski 

§ 10 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Władzami Samorządu są: 

1) na szczeblu klas – samorządy klasowe; 

2) na szczeblu szkoły- rada uczniowska. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

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

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,                           

w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego, 

wprowadzony uchwałą samorządu uczniowskiego. Regulamin nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły. 

6. Samorząd uczniowski opiniuje: 

1) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

2) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
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Rada Rodziców 

§ 11 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów, uczestniczy w rozwiązywaniu spraw 

wewnętrznych szkoły, działając w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty oraz 

przepisy wykonawcze. 

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

ze statutem szkoły. 

    2a.   Regulamin Rady Rodziców jest wprowadzany uchwałą Rady Rodziców. 

3. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. 

3a. Wybory , o których mowa w ust. 3, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców  

       w każdym roku szkolnym. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści                  

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego 

przez nauczycieli oraz  

b) wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia                                    

lub wychowania; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego; 

4) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej; 

5) opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji; 

6) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela          

za okres stażu; 

7) opiniowanie ustalonych przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 

6. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 

2. 

 

Współpraca organów szkoły 

§ 12 

1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji 

dotyczących działalności szkoły poprzez: 

1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych; 

2) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły; 

3) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. 
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2. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych                             

z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku w terminie 2 tygodni 

uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu.  

W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 

bezpośrednio nadzorującemu szkołę.  

 

Zasady rozwiązywania konfliktów 

§ 13 

1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje 

uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym. 

2. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie 

organ prowadzący. 

3. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. 

4. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. 

5. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły, tj. Radą Rodziców. 

6. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. 

7. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. 

8. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie. 

9. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.  

10. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa publicznego. W związku z tym 

wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych 

organów narusza interesy Szkoły Podstawowej Nr 2 i nie służy rozwojowi 

wychowanków. 

11. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, 

dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady, uzgadnia 

z nią sposób postępowania w sprawie, będącej przedmiotem uchwały. 

12. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 11, dyrektor przekazuje sprawę                                           

do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

13. W sprawach spornych ustala się, co następuje: 

1) konflikt uczeń-uczeń: 

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia za pośrednictwem przewodniczącego 

klasowego lub bezpośrednio do nauczyciela lub wychowawcy, 

b) przewodniczący samorządu klasowego w uzgodnieniu z nauczycielem                                    

lub wychowawcą rozstrzyga sporne kwestie, 

c) jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, sprawy nierozstrzygnięte 

kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne; 

2) konflikt pomiędzy nauczycielem i uczniem: 

a) w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji: 

- wychowawca klasy dla uczących w danej klasie, 

- dyrektor szkoły dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

b) od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego i organu nadzorującego, 

c) odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być jednak ono wniesione po upływie                  

2 tygodni od daty wydania orzeczenia; 
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3) konflikt pomiędzy nauczycielami: 

a) postępowanie prowadzi dyrektor szkoły, 

b) w wypadkach nierozstrzygnięcia sporu na wniosek dyrektora postępowanie 

wszczyna Rada Pedagogiczna, nie później niż po upływie 14 dni, 

c) od decyzji Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę; 

4) konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami: 

a) rozpatruje w pierwszej kolejności Rada Pedagogiczna, 

b) następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę; 

5) konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły: 

a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły, a następnie Rada 

Pedagogiczna; 

b) w przypadku spraw spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 2 tygodni 

odwołania do organu prowadzącego. 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 14 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, z 

uwzględnieniem  szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 

ramowego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny 

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 Gminę Miasto 

Sochaczew. 

3. Dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowi i higieny pracy.  

4. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział godzin na poszczególne 

zajęcia zawarte w ramowym planie nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala 

nauczyciel. 

5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane                           

od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

              § 14 a 

 

1. W szkole zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli 

pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno- 

wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek  po dniu 1 września. 

2. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego; 



16 
 

terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze 

poszczególnych województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów 

oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, 

może ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych  w wymiarze – do 6 dni. 

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych mogą być ustalone: 

1) uchylony; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone                                  

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych; 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

5. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz                                     

ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych                             

od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych               

od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalonych na podstawie ust.3, dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 

może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć, 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

7. W dniach, o których mowa w ust.3, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 

wychowawczo- opiekuńczych. 

8. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w 

zajęciach wychowawczo- opiekuńczych w dniach, o których mowa w ust.3. 

9. Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dyrektor szkoły 

wywiesza na tablicy informacyjnej szkoły i umieszcza na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 15 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy                                                 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 

 

§ 16 

1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 

25 uczniów. 

1) W przypadku przyjęcia z urzędu , w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć do 

oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły                                                           

po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział , jeżeli liczba uczniów jest 

zwiększona ponad liczbę określoną w ust.1; 

2) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału , o którym mowa ust.1 pkt 1 , zwiększając 

liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust.1 na wniosek rady 

oddziałowej oraz  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego; 

3) Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów; 
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4) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ust.1 pkt 2                     

i 3 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale; 

5) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust.1 pkt 2 i 3 może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

1 a.  Przepis ust. 1  stosuje się do uczniów w oddziale 

1) kl. II od roku szkolnego 2015/2016; 

2) kl. III od roku szkolnego 2016/2017. 

       1 b.  W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podział uczniów klasy I na oddziały   

                dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. 

       1 c.   Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły,  

                dokonując podziału, może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa  

                w ust.1 b. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych komputerowych, w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów; 

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż                         

24 uczniów; 

3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 

26 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów podziału na grupy można 

dokonywać za zgodą organu prowadzącego. 

 

§ 17 

1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania 

przedszkolnego. 

2. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się                             

5 godzin dziennie. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

4. Godzina zajęć w oddziale trwa 60 minut. 

5. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki 

religii, powinien wynosić około 30 minut. 

6.  Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony 

przez dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem ram 

czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). 

7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ( nauczyciele), któremu powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,                                 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 

§ 18 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których 

wymiar określają ramowe plany nauczania są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 
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2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust.1 pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

        1 a . Formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne       

                 z zakresu religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.  

       1 b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2,organizuje dyrektor szkoły, za zgodą  

               organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych klas I-III określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.  

Szczegółowy rozkład dziennych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

4. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach 

tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych, możliwe jest 

ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to 

zgody dyrektora szkoły. 

5. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 10 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje dyrektor szkoły. 

 

§ 19 

Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor 

szkoły na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 20 

1. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych organizuje zajęcia pozalekcyjne. 

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych 

poza systemem klasowo- lekcyjnym. 

3. Liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN. 

4. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą 

być organizowane zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne zgodnie                                      

z odpowiednimi zarządzeniami MEN. 

5. Uczniowie wymienieni w ust. 4 mogą być kierowani do placówek specjalistycznych, 

organizujących zajęcia terapeutyczne, dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne. 

6. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki 

i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określone są indywidualnie dla 

każdego ucznia.  

7. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły. 
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Świetlica 

§ 21 

1. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać                              

w szkole ze względu na :  

1) czas pracy rodziców- na wniosek rodziców; 

2) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń, składanych przez 

rodziców lub opiekunów. 

3. uchylony 

4. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej 

niż 25 uczniów. 

4a. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz  

       rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, a w szczególności zajęcia  

       rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny  

       oraz odrabianie lekcji. 

5. Świetlica sprawuje funkcje kontrolne nad żywieniem dzieci, zapewniając obiady  

finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej i innych sponsorów, przyznawane na podstawie wydanych decyzji, informacji 

rodzica i opinii pedagoga szkolnego. 

      5a.   Kwalifikacji i przyjmowania dzieci na obiady dokonuje zespół w składzie: kierownik  

               świetlicy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora. 

6. Szczegółowe zasady pracy świetlicy określa „ Regulamin świetlicy”, wprowadzony 

uchwałą Rady Pedagogicznej. 

7. Warunki korzystania z posiłków w stołówce szkolnej określa „ Regulamin korzystania ze 

stołówki szkolnej”, wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej. 

8. Nauczyciele ( wychowawcy ) świetlicy prowadzą dziennik zajęć świetlicy, w którym 

dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. 

9. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, 

imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której uczęszczają,        

a także tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność  uczniów na 

poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy 

potwierdza podpisem. 

10. Do zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy szkolnej należy: 

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami; 

2) programowanie i organizowanie procesu wychowawczego poprzez: 

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

oraz kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych i zachowań 

prozdrowotnych; 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów przy pomocy 

atrakcyjnych celów lub projektów; 

3) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 

4) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego, rozwijających i inspirujących jednostki; 

5) współdziałanie z nauczycielami uczniów w celu koordynacji działań dydaktyczno- 

opiekuńczo- wychowawczych; 
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6) współpraca z rodzicami podopiecznych w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, a także okazywania pomocy i wsparcia                           

w zakresie działań wychowawczych wobec wychowanków. 

11. Nauczyciel – wychowawca świetlicy jest w szczególności odpowiedzialny za: 

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów; 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

4) współpracę z rodzicami uczniów we wspomaganiu rozwoju psychofizycznego 

uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań. 

 

Nauczanie religii 

§ 22 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice sobie tego życzą: 

1) życzenie wyrażone jest w postaci oświadczenia na piśmie, które nie musi być 

ponawiane  w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione; 

2) uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi w czytelni lub świetlicy szkolnej; 

3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze 

kościoła; 

4) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania, wydanego, w przypadku Kościoła Katolickiego, przez właściwego 

biskupa diecezjalnego  lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań; 

5) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak 

obowiązków wychowawcy; 

6) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania; 

7) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego; 

8) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;          

9) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym; 

10) ocena z religii wliczana jest do średniej ocen uzyskanych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych; 

11) ocena z religii jest wystawiana według regulaminu oceniania przyjętego przez 

szkołę; 

12) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych; 

13) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii , w zakresie metodyki nauczania                                 

i zgodności z programem, prowadzi dyrektor oraz pracownicy nadzoru 

pedagogicznego. 
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Biblioteka 

 

§ 23 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą: 

1)  realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów; 

2)  realizacji  zadań dydaktyczno- wychowawczych; 

3)  doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli; 

4)  popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.  

1a.  Biblioteka stanowi integralną część szkoły.  

2. Funkcje i zadania biblioteki: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,  

gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi i materiałami 

ćwiczeniowymi; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej; 

3) zaspakajanie zgłoszonych przez użytkowników ( uczniów, nauczycieli i rodziców) 

potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturowych; 

4) kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych, m.in. poszukiwania, porządkowania                

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną , w tym Internetem, rozwijanie osobistych zainteresowań 

uczniów;  

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

wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań dydaktyczno- wychowawczych; 

6) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

3. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do 

tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny regulamin wprowadzony uchwałą Rady 

Pedagogicznej. 

5. Biblioteka współpracuje z nauczycielami, uczniami, rodzicami i innymi bibliotekami. 

6. Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami: 

1) wypożyczanie książek na podstawie karty czytelnika; 

2) umożliwienie nauczycielom w celach dydaktycznych, naukowych korzystania                               

z komputerów i Internetu; 

3) udostępnianie literatury pedagogicznej na miejscu w czytelni lub poprzez 

wypożyczenie; 

4) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

5) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie 

pracy szkoły. 

7. Zasady współpracy biblioteki z uczniami: 

1) na podstawie karty czytelnika uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni; 

2) książki wypożycza się na okres dwóch tygodni; jednorazowo można wypożyczyć 

dwie książki;  

3) uczniowie w celach edukacyjnych mogą korzystać z komputera i Internetu; 

4) uczniom udostępnia się informacje o nowościach wydawniczych i publikacjach. 
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8. Zasady współpracy biblioteki z rodzicami uczniów: 

1) zachęcanie rodziców do korzystania ze zbiorów biblioteki i pomoc w doborze 

literatury; 

2) umożliwienie rodzicom korzystania z komputerów i Internetu. 

9. Zasady współpracy z innymi bibliotekami: 

1) organizowanie i przeprowadzanie lekcji bibliotecznych w innych bibliotekach                                                         

( m.in. w bibliotece miejskiej); 

2) dokonywanie wymiany informacji między bibliotekarzami innych bibliotek 

szkolnych ( zebrania, szkolenia, seminaria). 

10. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie; 

2) nauczyciele; 

3) inni pracownicy szkoły; 

4) rodzice uczniów na podstawie kart uczniów. 

 

 

Rozdział 5 

Uczniowie- prawa i obowiązki 

 

§ 24 

 

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

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

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat.  

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym  

               roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

        2a. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2 , jeżeli 

dziecko: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej , wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno- pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających 

kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- 

pedagogicznych. 

3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione                                  

z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  

4. Dyrektor szkoły, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, o jeden rok szkolny. 

4 a. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje  

        przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania  

        przedszkolnego. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego,                       

w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.  
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6. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z 

rocznym wyprzedzeniem. 

7. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

2) na prośbę rodziców ( prawych opiekunów) i po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego-  dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami; 

3) przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której 

obwodzie dziecko mieszka. 

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

w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej 

lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

9. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku 

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

10. Obowiązek, o którym mowa w ust. 8, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym 

mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku 

szkolnego. 

11. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione                                  

z obowiązku,  o którym mowa w ust. 8. 

12. uchylony 

13. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 8, obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim                                           

w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

14. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko 

(ucznia) obowiązku szkolnego (obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku 

nauki) poza    

szkołą. 

15.  Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku 

szkolnego, jeśli do wniosku , o którym mowa w ust.14, dołączono: 

1) opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej; 

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 

3) zobowiązanie rodziców do przystąpienia w każdym roku szkolnym przez dziecko, 

spełniające obowiązek szkolny ( obowiązek nauki) do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

16.  Dziecko (uczeń), spełniające obowiązek szkolny ( obowiązek nauki ) poza szkołą,   

                otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu   

                egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej, obowiązującej  

                na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. 

17.  Egzamin przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, który   

                zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego ( obowiązku nauki ) poza szkołą. 
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18.  Dziecku ( uczniowi ) nie ustala się oceny zachowania. 

19.  Dziecko ( uczeń ), spełniające obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć  

                w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

20.  Cofnięcie zezwolenia następuje: 

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli dziecko ( uczeń ) z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi                                      

do egzaminu klasyfikacyjnego albo nie zda rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

21.  Zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą wydaje się w formie decyzji  

                 administracyjnej. 

22. Niespełnianie obowiązku, którym mowa w ust. 8, obowiązku szkolnego lub nauki 

podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

23.  Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na 

podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu 

arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na 

warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania do 

szkoły ucznia, spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, do klasy programowo 

wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia, zmieniającego typ 

szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym; 

3) świadectwa ( zaświadczenia ) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej 

ucznia; 

4) wypełnionej „ karty zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej”. 

24. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych                                      

w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń 

przychodzi,  z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki  

i wychowania fizycznego. 

25. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń 

przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących 

dane zajęcia. 

26. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje 

dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie 

szkoły, które są przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia 

zmian organizacyjnych pracy szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, 

dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 

§ 25 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami oraz uzyskania informacji o obowiązujących go podręcznikach; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania; 
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4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; 

5) swobody w wyrażaniu myśli i zachowań; 

6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 

kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania; 

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,                        

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych; 

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie świątecznych ferii; 

10) uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przypadku trudności w nauce; 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i 

księgozbioru biblioteki w tym z bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania; 

12) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami; 

13) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej; 

14) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, 

sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły; 

15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

16) odwołania się od oceny zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych                                  

w szkolnym systemie oceniania; 

17) Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię 

Psychologiczno- Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania 

indywidualnego w domu zgodnie z określonymi w tym zakresie przepisami. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć                           

w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na zajęcia, przybywać na 

nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia                   

do sali, w której odbywają się zajęcia; 

1a) przygotowywać się systematycznie do zajęć, odrabiać prace polecone przez  

       nauczyciela do wykonania w domu; 

               1b) zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie  
prowadzenia 
                       zajęć przez nauczyciela zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez  
                       nauczyciela; Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć  

                       w każdym  przypadku,  gdy uczeń zgłosi taki zamiar; 

2) godnie reprezentować szkołę; 

3) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania; 

4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

5) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią; 

6) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny; 

7) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych; 

Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice. 

8) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających ze specyfiki                                                

ich przeznaczenia ( pracownie, świetlica, szatnie, zajęcia wychowania fizycznego); 

9) zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę 

rodziców; 
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10) posiadać przy sobie dzienniczek jako podstawowy dokument umożliwiający kontakt 

ze szkołą; 

11) usprawiedliwić każdą nieobecność na zajęciach szkolnych: 

a) usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia, 

b) usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice poprzez odpowiedni 

zapis w zeszycie do korespondencji o przyczynach nieobecności ich dziecka na 

zajęciach, 

c) w przypadku nieobecności przekraczającej 7 dni wymagane jest zaświadczenie 

lekarskie ( oryginał lub kopia), 

d) uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności                                  

na zajęciach; 

12) przestrzegać regulaminu „ Normy zachowania uczniów”, ustalonego dla Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie, wprowadzonego uchwałą 

Rady Pedagogicznej; 

13) dbać o schludny wygląd oraz nosić strój szkolny, ustalony według odrębnych 

przepisów; 

14) przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły, określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły; 

Projekt zarządzenia powinien być uzgodniony ( zaopiniowany) przez Radę Rodziców 

i organ Samorządu Uczniowskiego. 

15) Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej 

osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

 

§ 26 

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych, wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze 

reprezentacji; 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada 

pedagogiczna. 

2. Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka; 

2) dla chłopców- ciemne spodnie i biała koszula. 

3. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu. 

4. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, 

czystego i skromnego, bez zbędnych dodatków ( niewłaściwych napisów na koszulkach, 

biżuterii). 

5. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego za zgodą odpowiednio Rady Rodziców                          

i Rady Pedagogicznej,  także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić 

obowiązek noszenia  przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym                               

niż 3 miesiące. 

7. Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 5 i 6. 
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Katalog nagród 

§ 27 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia: 

1) pochwałę na forum klasy; 

2) pochwałę na forum szkoły; 

3) list pochwalny skierowany do rodziców; 

4) dyplom uznania; 

5) nagrodę rzeczową. 

2. Udział i zdobycie lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych 

odnotowuje się na świadectwach szkolnych. 

 

Katalog kar 

 

§ 28 

 

1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary: 

1) naganę na forum klasy; 

2) naganę na forum szkoły; 

3) pisemne powiadomienie rodziców; 

4) przeniesienie do oddziału równoległego. 

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie 

wpłynąć na postawę ucznia. 

3. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: 

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane  

w regulaminie, a stosowane środki nie przynoszą pożądanych efektów; 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu 

innych uczniów; 

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenie, zastraszanie. 

4. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice, przedstawiciele samorządu 

uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 

dni od dnia uzyskania kary. 

5. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu 

szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami 

Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie, odwołać karę; 

2) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 

6. Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 2, następuje na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

 

Rozdział 6 
 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 29 
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1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

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

 

Nauczyciele 

§ 30 

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

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

1a.   Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje  

         lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

1b.   Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie 

szkoły,    

         W razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić  

         pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

1c.  Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich  

         dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących   

         zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) realizowanie obowiązującego w szkole programu nauczania oraz programu 

wychowawczego szkoły; 

2) przygotowanie rozkładu materiału nauczania z prowadzonych zajęć; 

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

4) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

5) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów; 

6) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

8) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał; 

9) współpraca z rodzicami; 

10) dbanie o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach i w czasie między zajęciami; 

11) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby 

 i zainteresowania uczniów; 

12) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości                          

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

13) prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz 

zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia; 

14) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do pojęcia nauki w szkole ( diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki       

w klasie I szkoły podstawowej; 

15) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju 

dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w 

szkole podstawowej; 

16) informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych                                

w oddziale przedszkolnym, w tym : zapoznanie z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego; 
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17)  informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do 

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności, na jakie natrafiają; 

18) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego                       

i szkoły; 

19) wspomaganie uczniów we wszechstronnym rozwoju w toku procesu dydaktycznego 

poprzez promocję czytelnictwa i włączenie biblioteki szkolnej do procesu 

edukacyjnego. 

3. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu 

nauczania oraz podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

4. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego                                      

lub programu nauczania. 

5. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia dziennika lekcyjnego w formie papierowej                             

i elektronicznej. 

6. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, obecność 

uczniów na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny 

uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania. 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, w dziennikach lekcyjnych w formie papierowej, 

nauczyciel potwierdza podpisem. 

7. Wychowawcy klas I-III mogą sporządzić opisowe oceny roczne i oceny zachowania 

techniką komputerową i podpisane dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest 

równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego. Ocenę tak sporządzoną można 

dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen. 

8. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi dla oddziału dziennik zajęć przedszkola,              

w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi w danym 

roku szkolnym. 

9. W dzienniku oddziału przedszkolnego odnotowuje się obecność dzieci na 

poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy zajęć. Przeprowadzenie zajęć 

nauczyciel potwierdza podpisem. 

10. Nauczyciele oddziału przedszkolnego oraz szkoły prowadzą dzienniki zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są 

wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, 

dziennika zajęć świetlicy i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione 

koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej. 

11. Do dzienników zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona 

odpowiednio uczniów i wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub 

wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych- program pracy grupy, tematy 

przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz 

odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach. 

12. W przypadku dzieci i młodzieży, zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania albo 

uczestnictwa w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, nauczyciele 

oddziału przedszkolnego i nauczyciele szkoły prowadzą odrębnie dla każdego ucznia 

odpowiednio dziennik indywidualnych zajęć, dziennik indywidualnego nauczania lub 

dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. 

13. Nauczyciel prowadzi dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności, o których mowa 

w art.42 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.  
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Do dziennika wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy 

przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz 

odnotowuje się obecność uczniów. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza 

podpisem. 

14. Uchylony 

 

Klasowe zespoły nauczycielskie 

§ 31 

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

jest w szczególności: 

1) ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie  w miarę potrzeb; 

2) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem                            

do użytku  w szkole; 

3) korelowanie treści programowych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych w praktyce 

realizacyjnej, porozumienie się co do wymagań programowych i organizacji kontroli                                       

i mierzenia osiągnięć uczniów; 

4) porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo- wychowawczych                                    

i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych 

zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów; 

5) modyfikowanie programów ( dla klasy, dla ucznia) lub tworzenie programów 

własnych; 

6) uzgodnienie trybu postępowania w sytuacjach kryzysowych w klasie ( tylko w razie 

potrzeb); 

7) wymiana informacji dotyczących sytuacji szczególnych ucznia i zespołu klasowego                                

oraz uzgadnianie w sposobów postępowania i form pomocy ( problemy zdrowotne 

uczniów, problemy dydaktyczne, problemy wychowawcze); 

8) analiza bieżących postępów i osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym oddziale                                                    

( w tym zagrożeń). 

2. Klasowy zespół nauczycieli ma prawo do: 

1) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału                      

w 3-letnim cyklu kształcenia; 

2) kierowania uczniów do poradni psychologiczno- pedagogicznej, ustalania 

indywidualnych programów dostosowanych do możliwości uczniów; 

3) wnioskowania do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach 

pedagogicznych i opiekuńczych. 

3. Ustala się, iż w ciągu roku szkolnego winny się odbyć co najmniej trzy spotkania zespołu. 

Ramowa tematyka tych spotkań to: 

1) korelacja treści nauczania w obrębie przedmiotów, wymagania programowe, 

harmonogram kontroli i pomiaru osiągnięć uczniów w formach ogólnooddziałowych, 

obciążenie uczniów praca domową, organizacja pozalekcyjnych działań 

zespołowych; 

2) śródroczna ewaluacja osiągnięć uczniów, decyzje opiekuńcze, prognozowanie 

wyników  na koniec roku, uzgodnienia z rodzicami uczniów; 
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3) ewaluacja rocznych osiągnięć uczniów w dziedzinie nauczania i wychowania, 

ustalenie priorytetów działania zespołu na kolejny rok szkolny, przyjęcie wniosków 

usprawniających pracę szkoły pod adresem organów kierowania szkołą. 

4. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy. 

 

§ 32 

Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo- zadaniowe. 

 

Zespoły przedmiotowe 

§ 33 

1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek 

zespołu. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły 

przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Rada Pedagogiczna                            

na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy: 

1) opracowanie i modyfikowanie planów wynikowych i zapisów oceniania 

wewnątrzszkolnego; 

2) modyfikowanie programów zgodnie z wynikami diagnozy dydaktycznej lub 

tworzenie programów własnych; 

3) analizowanie wyników nauczania danego przedmiotu w szkole ( na podstawie 

danych statystycznych przygotowanych do klasyfikacji); 

4) przygotowanie i prowadzenie wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania, 

analiza wyników, monitorowanie wniosków, analiza efektywności wniosków; 

5) organizowanie egzaminów próbnych, analiza tych egzaminów, analiza egzaminów 

zewnętrznych , przekazanie wyników uczniom i rodzicom, monitorowanie 

wniosków, analiza efektywności wniosków; 

6) przygotowanie szkolnych konkursów, turniejów i olimpiad, przygotowanie uczniów                                

do olimpiad i egzaminów zewnętrznych, wsparcie ucznia z problemami 

dydaktycznymi; 

7) koordynowanie imprez i uroczystości szkolnych, przygotowanie części 

artystycznych; 

8) prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli wewnątrz zespołu                                                  

i samokształcenie; 

9) monitorowanie podstawy programowej; 

10) analiza osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu i zbieranie informacji o sukcesach                

na kolejnym etapie; 

11) uwzględnienie w organizacji procesów edukacyjnych analiz z badań zewnętrznych; 

12) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu 

ich wyposażenia. 

4. W celu realizacji zadań wychowawczych Rada Pedagogiczna powołuje Zespół 

Wychowawczy, składający się z wychowawców wszystkich oddziałów. 

5. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy: 
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1) przygotowanie i organizacja diagnozy wychowawczej oraz analiza wyników tej 

diagnozy; 

2) analiza skuteczności podejmowanych działań wychowawczych w stosunku                               

do uczniów z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi i problemami 

zdrowotnymi; 

3) wypracowanie szkolnych strategii wsparcia dla uczniów ze specyficznymi 

problemami; 

4) uzgodnienie jednolitych procedur postępowania w sytuacjach trudnych, 

kryzysowych na terenie szkoły,  systematyczne rozwiązywanie problemów; 

5) monitorowanie realizacji zadań Szkolnego Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego; 

6) ewaluacja i modyfikowanie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; 

7) prowadzenie doskonalenia w zakresie umiejętności wychowawczych; 

8) opracowanie i zatwierdzanie procedur nagradzania i karania uczniów; 

9) opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania; 

10) analizowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków z analizy efektów 

pracy wychowawczej szkoły. 

6.  uchylony 

7. uchylony  

Nauczyciel – wychowawca 

§ 34 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 

zwanemu wychowawcą. 

2. Funkcje wychowawcy dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który – jeśli nie zajdą 

szczególne okoliczności- prowadzi oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem  

o zmianę wychowawcy. 

4. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez 2/3 rodziców 

danego oddziału. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie                

30 dni od otrzymania wniosku. 

5. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) integrowanie zespołu klasowego; 

2) tworzenie tradycji i obrzędowości klasy i szkoły; 

3) dokonywanie diagnozy wychowawczej zespołu klasowego, rozpoznawanie 

potencjalnych możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia ( w tym rozpoznawanie 

sytuacji zdrowotnej, materialnej , rodzinnej ucznia , jego problemów dydaktycznych              

i wychowawczych); 

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej oceną gotowości dziecka                         

do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna); 

5) prowadzenie obserwacji i pomiarów pedagogicznych mających na celu rozpoznanie                             

u uczniów ryzyka wystąpienie specyficznych trudności w uczeniu się; 

6)  organizowanie pomocy uczniom z niepowodzeniami szkolnymi oraz systematyczny 

monitoring postępów tych uczniów; 
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7) organizowanie pomocy uczniom z problemami zdrowotnymi i systematyczne 

obserwowanie tych uczniów; 

8) organizowanie pomocy uczniom z problemami w zachowaniu i systematyczny 

monitoring zachowań tych uczniów; 

9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

10) wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez organizację różnych form 

pomocy,  w tym typowanie do stypendium; 

11) prowadzenie działań na rzecz pomocy materialnej; 

12) organizowanie działań opiekuńczych uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej; 

13) stałe monitorowanie frekwencji uczniów; 

14) stałe monitorowanie osiągnięć dydaktycznych uczniów; 

15) realizowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki szkoły; 

16) organizowanie pracy z klasą poprzez: 

a) planowanie wychowawczej pracy klasy, 

b) wspólne z rodzicami i uczniami tworzenie rocznego planu pracy wychowawcy, 

c) określanie tematyki godzin wychowawczych, 

d) współpracę z Samorządem Uczniowskim, 

e) współpracę z Radą Rodziców, 

f) organizowanie spotkań zespołów nauczycieli uczących dany oddział i zespołu                    

do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

g) organizowanie spotkań z rodzicami, 

h) udział w pracach zespołu wychowawczego, 

i) przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy wychowawcy                                                

( na zakończenie semestru i roku szkolnego); 

17) administrowanie zespołem klasowym ( regulowanie działalności klasy jako grupy 

formalnej    w szkole ) poprzez: 

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego w formie papierowej i elektronicznej  oraz 

arkuszy ocen, 

b) stałą kontrolę wpisów do dziennika innych nauczycieli ( tematy, oceny), 

c) sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy, 

d) wypisywanie świadectw szkolnych, 

e) sporządzanie opinii o uczniach, 

f) prowadzenie „ teczki wychowawcy”, 

g) ocenianie zachowania uczniów; 

18)  własne doskonalenie w zakresie umiejętności wychowawczych; 

19)  rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców; 

20)  współpraca z pedagogiem szkolnym; 

21)  utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie 

informacji,  

 porad  i wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów; 

22)  planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego, rozwijających i integrujących zespół; 

23)  współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi 

 i koordynowanie działań wychowawczych; 

24)  otaczanie opieką dzieci specjalnej troski; 

25)  dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz   
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 przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno- wychowawczych        

 na posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

26)  na miesiąc przed końcem semestru ( roku szkolnego) zawiadomienie rodziców  

( prawnych opiekunów)  o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu;  

27)  koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w klasie, prowadzenie    

        spotkań i dokumentacji zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej,    

         ocen skuteczności pomocy. 

 

Pedagog szkolny 

§ 35 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle 

niepowodzeń szkolnych; 

2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży; 

3) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych; 

4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej; 

5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole; 

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności; 

7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc 

terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą; 

8) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych; 

9) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia 

zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia 

emocjonalne; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły; 

11) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających                               

z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2. Pedagog szkolny w szczególności: 

1) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej 

współpracy z wychowawcami klas; 

2) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych; 

3) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek 

opieki społecznej; 

4) w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

występowania z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz 

reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym. 

3. Pedagog prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia                    

i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, 

uczniów objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi 

współdziała przy wykonywaniu swoich zadań. 

4. Pedagog szkolny gromadzi w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia lub 

wychowanka, objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną, dokumentację badań                        
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i czynności uzupełniających, prowadzonych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i lekarza. 

 

Nauczyciel- bibliotekarz 

§ 36 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie organizacji struktury biblioteki 

a) teoretyczna znajomość i praktyczne stosowanie ustaw, rozporządzeń, innych 

przepisów prawa i norm oraz wynikających z nich wewnątrzszkolnych aktów 

prawnych i przepisów, 

b) opracowanie planów rozwoju biblioteki, planów pracy, regulaminów                                           

i sprawozdań, 

c) projektowanie i organizacja przestrzeni: 

- magazynowania zbiorów, w tym : księgozbioru podręcznego, zbioru materiałów 

audiowizualnych i elektronicznych oraz urządzeń do ich odtwarzania, zbioru 

czasopism, zbioru materiałów i pomocy dydaktycznych, zbioru dokumentów 

nietekstowych, 

- użytkowania zbiorów, w tym: czytelni ogólnej, indywidualnych stanowisk do 

korzystania z urządzeń audiowizualnych i elektronicznych, 

- informacji o zbiorach: w tym lokalizacja katalogów, kartotek, komputerów, 

miejsce udzielania porad i informacji, 

-prac biurowych i technicznych, w tym: miejsce do składowania nabytków, 

opracowania zbiorów, ich konserwacji i naprawy, 

d) rozeznanie w ofertach rynkowych wyposażenia biblioteki w meble i sprzęty 

biurowe, 

e) rozeznanie, wybór i zakup wyposażenia, sprzętów, narzędzi, przyborów                                    

i materiałów biurowych ,dekoracyjnych i wystawienniczych, 

f) przygotowanie preliminarza budżetowego obejmującego: pozyskiwanie zbiorów 

bibliotecznych, ich konserwację, zakup druków bibliotecznych, mebli i sprzętów, 

zakup lub wykonanie pomocy dydaktycznych, organizowanie imprez 

czytelniczych ( nagrody w konkursach); 

2) w zakresie gromadzenia zbiorów 

a) weryfikowanie struktury zbiorów biblioteki szkolnej w zależności od typu szkoły 

i związanymi z nim funkcjami placówki, 

b) analiza zawartości zbiorów pod kątem realizacji procesu dydaktycznego                                    

i wychowawczego, zaspakajania potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli                          

i rodziców, pogłębiania zainteresowań czytelniczych, samodzielnego zgłębiania 

wiedzy, warsztatu metodycznego dla nauczycieli, 

c) ustalanie tytułów czasopism do zaprenumerowania, 

d) analiza dezyderat czytelników, 

e) analiza rynku wydawniczego, planowanie gromadzenia zbiorów                                                         

( perspektywiczne i okresowe) z uwzględnieniem zakupów różnego rodzaju 

materiałów bibliotecznych, liczby egzemplarzy poszczególnych tytułów, środków 

finansowych na zakupy oraz przybliżonego terminu realizacji planu, 
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f) gromadzenie źródeł informacji o dokumentach piśmienniczych                                                           

i niepiśmienniczych, 

g) przeprowadzanie selekcji księgozbioru; 

3) w zakresie ewidencji zbiorów 

a) ustalenie wielkości księgozbioru i monitorowanie zachodzących zmian, 

b) kontrola powiększania się zbiorów- powinien być to proces ciągły,  

c) ustalenie wysokości oraz źródeł pochodzenia wydatków związanych                                            

z gromadzeniem zbiorów,  

d) rejestrowanie ubytków oraz ustalanie ich przyczyn, 

e) prowadzenie sumarycznej ewidencji wpływów polegającej na ujęciu całych partii 

wpływających do biblioteki materiałów bez względu na źródło wpływu,  

f) prowadzenie szczegółowej ewidencji wpływów polegającej na oddzielnym 

zarejestrowaniu każdego wpływającego do biblioteki dokumentu, 

g) prowadzenie szczegółowej i sumarycznej ewidencji ubytków, 

h) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wpływów i ubytków, ustalenie 

stanu ilościowego i wartości zgromadzonego zbioru z uwzględnieniem 

zachodzących zmian 

- współpraca z komórką finansowo- księgową szkoły, 

- sporządzanie zestawień zinwentaryzowanych jednostek bibliotecznych, 

- sporządzanie zestawień ubytków, 

4) w zakresie opracowywania zbiorów 

a) opracowanie formalne zbiorów, 

b) stosowanie aktualnych norm, zasad i instrukcji katalogowania różnego rodzaju 

materiałów bibliotecznych , dokumentów ( piśmienniczych i niepismienniczych), 

c) opracowanie rzeczowe zbiorów, 

d) uwzględnienie klasyfikacji stosowanych w bibliotekach szkolnych oraz języka 

haseł przedmiotowych, 

e) tworzenie różnorodnych katalogów i kartotek, 

f) opracowanie techniczne zbiorów; 

5) w zakresie udostępniania zbiorów 

a) organizowanie miejsca wypożyczania zbiorów z zachowaniem optymalnego 

ustawienia księgozbioru, szybkiego dostępu do zbiorów, sprawnej obsługi 

czytelników i ochrony zbiorów,  

b) wydzielenie wolnego dostępu do zbiorów, 

c) prowadzenie informacji o zbiorach, 

d) opracowanie systemu informacji wizualnej dotyczącej ustawienia zbiorów,  

e) utrzymywanie porządku w przyjętym układzie ustawienia zbiorów,  

f) prowadzenie rejestracji wypożyczeń, 

g) prowadzenie statystyki: rejestracja liczby odwiedzin poszczególnych kategorii 

czytelników, liczby wypożyczonych książek, 

h) organizacja udostępniania zbiorów w czytelni, w tym dobór materiałów z całości 

zbiorów, 

i) przeglądanie  i aktualizowanie zawartości księgozbioru podręcznego, 

j) rejestrowanie udostępniania zbiorów na miejscu, 

k) opracowanie i modyfikowanie regulaminu biblioteki, 

l) przygotowanie kart czytelnika ( tradycyjnych lub elektronicznych), 

m) realizacja zamówień i rezerwacji on-line; 
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6) w zakresie skontrum zbiorów 

a) opracowanie procedury przeprowadzania skontrum,  

b) ustalenie stanu faktycznego zbiorów przez porównanie stanu faktycznego                             

z zapisami w księgach inwentarzowych,  

c)  ujawnienie braków względnych i bezwzględnych, 

d) ustalenie przyczyn powstania strat i wyciągnięcie wniosków zapobiegających 

przyszłym brakom, 

e) opracowanie strategii uzupełniania zbiorów o brakujące materiały, 

f) przeprowadzenie selekcji zbiorów- wycofanie materiałów zużytych, 

zniszczonych, przestarzałych, nieaktualnych, a także wydzielenie dokumentów 

wymagających naprawy, 

g) zebranie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej kontroli zbiorów ( 

protokoły komisji, wykazy braków względnych i bezwzględnych, arkusze 

kontroli), 

h) przygotowanie biblioteki do inwentaryzacji całego mienia bibliotecznego                              

w wypadku zmiany nauczyciela bibliotekarza; 

7) w zakresie pracy pedagogicznej  

a) udostępnianie zbiorów- zgodnie z regulaminem biblioteki, 

b) prowadzenie zajęć z klasami lub grupami w ramach edukacji czytelniczej                                  

i medialnej, 

c) wspomaganie uczniów we wszechstronnym rozwoju poprzez promocję 

czytelnictwa, 

d) udział w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, 

rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi, 

e) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa- konkursy, wystawy, 

spotkania z autorami, kluby dyskusyjne, prezentacje wybranych rodzajów 

literackich, 

f) organizowanie imprez ogólnoszkolnych, lokalnych, miejskich typu: przeglądy, 

festiwale, spotkania autorskie, wycieczki, 

g) opracowanie projektów i realizacja grantów, 

h) rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych poprzez 

arkusze obserwacji, ankiety, wywiady, analizy , zapytania informacyjne, 

i) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie 

różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

j) przygotowywanie scenariuszy, konspektów, programów do zajęć dydaktycznych 

i pozalekcyjnych, 

k) opieka formalna i merytoryczna nad grupą uczniów współpracujących                                      

z biblioteką, 

l) opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, 

m) upowszechnianie technologii informacyjnej w formie wspomagania nauczania- 

korzystanie z różnych aplikacji , z Internetu, przygotowanie do wyszukiwania, 

selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, 

n) szkolenie uczniów w posługiwaniu się katalogami tradycyjnymi                                                          

i komputerowymi, 

o) przygotowanie uczniów do korzystania z innych systemów bibliotecznych, 
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p) inicjowanie i prowadzenie dla społeczności szkolnej zajęć z szeroko pojętej 

kultury, 

q) przygotowanie uczniów do edukacji permanentnej, 

r) pedagogizacja rodziców; 

8)  w zakresie działalności informacyjnej, bibliograficznej, promocyjnej, wydawniczej 

a) tworzenie zestawień bibliograficznych,  

b) przygotowywanie wykazu lektur i nowości, 

c) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych 

zgromadzonych w bibliotece, 

d) przygotowywanie dokumentów na zamówienie tematyczne, 

e) prowadzenie strony internetowej biblioteki, 

f) przygotowywanie i przesyłanie komunikatów o działalności biblioteki dla 

mediów, 

g) publikowanie w środkach masowego przekazu relacji z wydarzeń w bibliotece, 

scenariuszy, projektów w formie opisu, fotoreportażu czy prezentacji, 

h) redagowanie wewnętrznych biuletynów, informatorów, wydawnictw 

okolicznościowych,  

i) przedstawianie form pracy biblioteki na konferencjach, seminariach 

bibliotekarskich, nauczycielskich; 

9) w zakresie warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza, samokształcenie  

a) tworzenie i aktualizowanie bazy przydatnych materiałów,  

b) uzupełnianie literatury fachowej z zakresu bibliotekarstwa i informacji 

naukowej,  

c) gromadzenie materiałów po uczestnictwie w fachowych warsztatach, 

szkoleniach i seminariach,  

d) przegląd i analiza trendów bibliotekarstwa światowego oraz rozwoju technologii 

przekazywania informacji; 

10)  w zakresie współpracy z instytucjami kultury, oświaty, wychowania, mediami , 

bibliotekami, radą rodziców 

a) realizacja grantów oświatowych, współorganizacja projektów na wykonanie 

zadania publicznego, 

b) ścisły kontakt z bibliotekami szkolnymi i publicznymi: współorganizowanie 

imprez o charakterze międzyszkolnym, 

c) prowadzenie imprez o różnym zasięgu w formie wolontariatu; 

2. Inne czynności i zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych; 

2) promowanie innowacji w działalności bibliotecznej. 

 

Kierownik świetlicy 

§ 37 

1. Do zadań kierownika świetlicy należy w szczególności: 

1) kierowanie całokształtem pracy wychowawczo- dydaktyczno – opiekuńczej                                

w świetlicy; 

2) organizowanie pracy kuchni i stołówki; 

3) wyposażenie świetlicy, stołówki i kuchni; 
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4) opracowanie rocznego oraz miesięcznych planów pracy świetlicy; 

5) opracowanie planu godzin pracy nauczycieli; 

6) opracowanie i przydzielenie czynności i zadań poszczególnym pracownikom 

pedagogicznym, administracyjno-obsługowym oraz ustalenia zakresu ich 

odpowiedzialności; 

7) organizowanie pracy nauczycieli świetlicy, kierowanie ich pracą opiekuńczo- 

wychowawczą zgodnie z wytycznymi organów nadrzędnych oraz bezpośredniego 

przełożonego; 

8) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji świetlicy i kuchni zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa; 

9) nadzór nad gospodarką materiałowo- finansową świetlicy; 

10) pomoc w układaniu jadłospisów; 

11) kontrola pracy intendenta, kucharki, pomocy kuchennej; 

12) wyrywkowa kontrola wagowa wydawanych potraw; 

13) wypisywanie rachunków i not księgowych za obiady i śniadania do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji; 

14) dbanie o wystrój świetlicy; 

15) uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego i samokształcącego. 

 

Wicedyrektor 

§ 38 

1. Zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności. 

2. Kieruje zespołami tworzącymi plany pracy. Projekty przedkłada do zatwierdzenia 

Radzie Pedagogicznej. 

3. Kieruje realizacją przyjętych planów i składa sprawozdania z ich wykonania. 

4. Uczestniczy w planowaniu pracy szkoły. 

5. Organizuje i rozlicza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. 

6. Nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów klas I-III oraz obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

7. Sporządza tygodniowy plan zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych, dyżurów i przedkłada 

Radzie Pedagogicznej celem zasięgnięcia opinii. Nadzoruje ich realizację. 

8. Organizuje i kontroluje pracę wybranych komisji ( zespołów) Rady Pedagogicznej. 

9. Sporządza propozycję oceny pracy nauczyciela zgodnie z rodzajem bezpośredniego 

nadzoru pedagogicznego. 

10. Przedkłada dyrektorowi szkoły własne propozycje odznaczeń, nagród i wyróżnień. 

11. Współdziała z Radą Pedagogiczną, społecznymi organizacjami szkoły, związkami 

zawodowymi  w ustalonym przepisami zakresie. 

12. Uczestniczy w rozpatrywaniu skarg i odwołań. 

13. Aktywnie uczestniczy w kontroli zadań i pracy mających wpływ na dyscyplinę pracy                     

w szkole. 

14. Organizuje pracę dydaktyczną i koordynuje doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

15. Sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny. 

16. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad zajęciami edukacyjnymi kl. I-III, świetlicą szkolną, 

biblioteką, pracą pedagoga szkolnego. 

17. Uczestniczy w egzaminach lub im przewodniczy z upoważnienia dyrektora. 
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18. Przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji. 

19. Przygotowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej porównawczą analizę statystyczną 

wyników klasyfikacji. 

20. Aktywnie uczestniczy w organizacji życia wewnątrzszkolnego. 

21. Współpracuje i nadzoruje pracę pedagoga szkolnego. Koordynuje pracę zespołów 

wychowawczych i wychowawców klas.  

22. Współpracuje z organizacjami uczniowskimi i koordynuje ich działania. 

23. Czuwa nad organizacją, treścią i poziomem artystycznym imprez szkolnych. 

24. Współpracuje z pedagogiem szkolnym w zakresie rozpoznawania potrzeb opieki                                 

i organizowania pomocy. Bierze udział w pracy komisji ( zespołu) ustalającej zakres                           

i formy pomocy dla uczniów. 

25. Współpracuje głosem doradczym w sprawach kadrowych. 

26. Współpracuje głosem doradczym w sprawach gospodarczych, m.in. organizuje 

wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. 

27. Przewodniczy pracom komisji inwentaryzacyjnej. 

 

Pracownicy administracji i obsługi 

§ 39 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

2. Zasady pracy pracowników administracyjnych i obsługowych określają odrębne 

przepisy. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Szkoły. 

4. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do 

osób postronnych, wchodzących na teren szkoły, o podanie celu pobytu, w razie 

potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do 

dyrektora. 

5. Każdy pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o 

wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

 

Rozdział 7 

Rodzice ( opiekunowie) 

 

§ 40 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego 

obowiązku szkolnego należy: 

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) informowanie wychowawców o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, 

usprawiedliwiania  nieobecności dziecka na piśmie; 

4) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

5) informowanie, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku 
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szkolnego przez uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie 

dyplomatycznym innego państwa w Polsce; 

6) rodzice dziecka, realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą                                   

na podstawie zezwolenia, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki 

określonych w tym zezwoleniu; 

7) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Burmistrza Miasta,                                        

są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko 

oraz o zmianach w tym zakresie. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola                                  

lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

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

podstawowej, o realizacji tego obowiązku przez uczęszczanie do przedszkola                          

lub oddziału przedszkolnego  za granicą lub przy przedstawicielstwie 

dyplomatycznym innego państwa w Polsce; 

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku 

dziecka, realizującego obowiązek poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym. 

       2 a.  Niespełnianie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego ,  

                obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów  

                o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

       2 b.  Przez niespełnianie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,  

                obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną  

                nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w oddziale   

                przedszkolnym i szkole. 

3. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i 

wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach 

tej współpracy rodzice mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) porad pedagoga szkolnego; 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka                              

i rodziny; 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

5) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi 

szkoły oraz kuratorowi oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem swych 

reprezentantów. 

4. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy; 

3) udzielanie szkole, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej. 

5. Rodzice mają prawo tworzyć Radę Rodziców. 

 

Rozdział 8 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 
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§ 41 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 

polega  na rozpoznawaniu przez nauczycieli: 

1) poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności                             

w stosunku do: 

a) wymagań edukacyjnych  określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego i wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania; 

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2) stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych                                     

oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  

2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego: 

1) bieżące i systematyczne monitorowanie pracy ucznia , obserwowanie osiągnięć  

edukacyjnych  i zachowania ucznia; 

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu                                      

oraz postępach w tym zakresie; 

3) udzielanie uczniowi pomocy poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć; 

4) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 

5) motywowanie ucznia do dalszej pracy nad osiąganiem postępów w nauce                                                

i zachowaniu; 

6) dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się, 

zainteresowaniach i szczególnych uzdolnieniach oraz o postępach i trudnościach                      

w zachowaniu; 

7) dostarczanie nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów 

kształcenia  oraz umożliwienie im doskonalenia organizacji i metod własnej pracy 

dydaktyczno- wychowawczej; 

8) uzgodnienie kryteriów i zasad oceniania przez nauczycieli prowadzących zajęcia 

edukacyjne. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania  

        przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych                                  

        z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2)    ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3)   ustalanie ocen bieżących, według skali określonej w § 45 ust.2 i formach określonych  

       w § 46; 

               4)   ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
                      edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
                5)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
                6)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

                7)  ustalane warunków i trybu uzyskania przez ucznia wyższych niż przewidywane  

                      rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

                      oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

9) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach       
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i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

 

 

 

 

 

                                                                Przedmiotowy System Oceniania  

 

§ 42 

 

1. Przedmiotowy system oceniania (PSO) dla przedmiotu opracowuje każdy nauczyciel                                         

we współpracy z nauczycielami uczącymi tego samego przedmiotu.  

Nauczyciel ma obowiązek dostosować PSO do specyfiki oddziału. 

1) Przedmiotowy system oceniania powinien zawierać: 

a) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu 

wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej                                              

i realizowanego programu nauczania według działów programu, 

b) metody i formy sprawdzania osiągnięć uczniów, 

c) sposób dokumentowania postępów w nauce i osiągnięć uczniów, 

d) sposób informowania ucznia o postępach lub ich braku; informacja zwrotna dla 

ucznia powinna zawierać wskazanie mocnych stron pracy, wyjaśnienie , na czym 

polega błąd , wskazówki do dalszej pracy i wyznaczenie konkretnego terminu 

poprawy, 

e) sposób informowania rodziców ucznia o wymaganiach edukacyjnych , sposobach 

sprawdzania, postępach i osiąganych wynikach oraz szczególnych uzdolnieniach 

ucznia, 

f) zasady współdziałania z rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników 

nauczania zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, 

g) możliwości, warunki i tryb poprawiania ocen bieżących, 

h) zasady wglądu uczniów, rodziców do kontrolnych prac pisemnych, 

i) wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, 

j) inne zasady ustalone przez nauczyciela; 

2) Nauczyciele mogą stosować elementy oceniania kształtującego; 

3) Nauczyciel jest zobowiązany do złożenia Przedmiotowego Systemu Oceniania                                    

w ustalonym przez dyrektora szkoły terminie w formie elektronicznej i pisemnej, 

która  jest dostępna w bibliotece szkolnej. 

 

Zadania nauczycieli i wychowawcy klasy 

§ 43 

1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
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1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia  oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie  

tego orzeczenia; 

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

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

psychologiczno- pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej , wskazującą 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole- na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na 

podstawie tej opinii. 

2. Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych w każdym roku szkolnym informują 

uczniów o: 

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych 

       śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających    

       z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej   

       z zajęć edukacyjnych. 

3. Nauczyciel dokumentuje przekazanie wymagań edukacyjnych wpisem w dzienniku zajęć 

edukacyjnych. 

4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego  informuje uczniów o: 

1)   warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej   

       zachowania. 

5. Wychowawca oddziału dokumentuje przekazanie informacji wpisem w dzienniku zajęć 

edukacyjnych. 

6. Wychowawca oddziału we wrześniu każdego roku szkolnego podczas pierwszych 

zebrań z rodzicami informuje ich o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, a także o wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

możliwościach szczegółowego zapoznania się z nimi. Wychowawca oddziału dołącza do 

swojej dokumentacji protokół zebrania z załączoną listą obecności.  

7. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 prowadzą: 

1)   rozpoznawanie możliwości uczniów( „ diagnoza na wejściu”); 

2)   badanie wyników nauczania wybranych zajęć edukacyjnych; 

3)  analizę wyników sprawdzianu i formułują odpowiednie wnioski do dalszej pracy  

      dydaktycznej. 
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Ocenianie w klasach I-III 

§ 44 

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi. 

2. Przy ocenianiu uczniów klas I-III bierze się pod uwagę: 

1)  zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek; 

2)  umiejętność stawiania pytań; 

3)  dobór form i metod w poszukiwaniu rozwiązania problemu; 

4)   stopień opanowania wiadomości i umiejętności. 

 

       3.     Z  zakresu działalności plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowej oceniany jest 

przede    

               wszystkim wysiłek i zaangażowanie ucznia przy wykonywaniu tego typu zadań. 

4. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie                                                  

z zasadami obowiązującymi w klasach IV- VI.  

5. Bieżące osiągnięcia ucznia klas I-III dokumentowane są w dziennikach lekcyjnych                            

za pomocą symboli określających stan uzyskanych przez ucznia umiejętności: W,B,D,S,N. 

6. Do dokumentacji osiągnięć uczniów klas I-III należą również karty pracy uczniów i ich 

wytwory. 

7. Symbole literowe oznaczają poziom wiedzy i umiejętności ucznia na danym etapie 

rozwoju, odzwierciedlają jego osiągnięcia oraz informują rodziców i dziecko, co ono 

potrafi, a nad czym musi popracować. 

8. Wprowadzone w klasach I-III symbole i ich interpretacja 

               Wspaniale   W 

               Bardzo dobrze  B 

               Dobrze  D 

               Słabo      S 

               Niezadowalająco N 

9. Uczeń wykonał zadanie lub przyswoił wiadomości : 

1) wspaniale, gdy: 

        a)    posiadł umiejętności i wiedzę w stopniu wykraczającym poza program 

nauczania, 

        b)   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

        c)    potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, 

        d)   korzysta z wielu sposobów pracy przy rozwiązywaniu problemów, 

e) osiąga sukcesy w konkursach organizowanych na terenie szkoły; 

                  2) bardzo dobrze, gdy: 

a) opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem 

nauczania, 

b) sprawnie  posługuje się zdobytymi umiejętnościami wiadomościami, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 

d) potrafi właściwie zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach                                    

i do rozwiązywania zadań; 

                  3) dobrze, gdy: 
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                       a)    opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej, 

                       b)    poprawnie stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości, 

                       c)    samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

                   4) słabo, gdy: 

a) nie w pełni opanował umiejętności i wiadomości określone w podstawie  

programowej , 

b) zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności wykonuje 

samodzielnie, 

c) posiadanych umiejętności i wiadomości nie potrafi zastosować w nowych 

sytuacjach; 

6) niezadowalająco, gdy: 

a) ma braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości zawartych w podstawie  

programowej, 

b)   typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności  

        rozwiązuje  z pomocą nauczyciela. 

Ocenianie w klasach IV-VI 

§ 45 

       1.     Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1)    bieżące; 

2)    klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe. 

        2.    Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne , roczne i końcowe z zajęć edukacyjnych                                    

                w klasach IV-VI ustala się według następującej skali: 

1)   stopień celujący                 cel          6; 

2)   stopień bardzo dobry       bdb        5; 

3)   stopień dobry                      db          4; 

4)   stopień dostateczny          dst         3; 

5)   stopień dopuszczający     dop        2; 

6)   stopień niedostateczny    ndst       1. 

       3.     Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się  oceny wymienione w ust.2 pkt 1-5 

       4.     Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust.2 pkt 6 

       5.     W dziennikach lekcyjnych stosuje się znaki „ +”i „-” dla oznaczenia: 

               1)   znakiem „ +” aktywności uczniów na zajęciach oraz wykonania dodatkowej pracy; 

               2)   znakiem „- ” nieprzygotowania do lekcji oraz braku pracy domowej. 

 

Zasady oceniania 

§ 46 

1. Nauczyciele motywują uczniów do nauki i aktywnego uczestnictwa w zajęciach przez  

systematyczne ocenianie zgodnie z ustalonymi kryteriami, stosowanie ustnych pochwał, 

wyróżnień, prezentacje osiągnięć uczniów i ich prac. 

2. Oceniane są odpowiedzi ustne, wypowiedzi podczas pracy na lekcji, prace pisemne                                           

z języka polskiego, sprawdziany, testy, kartkówki, pisemne zadania domowe, ćwiczenia, 

projekty, różne formy pracy na lekcji: doświadczenia, wykonywanie pracy w grupach, 

prace plastyczne, śpiew , tworzenie muzyki. 
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3. Z przedmiotów: język angielski, matematyka uczeń powinien otrzymać  minimum 7 ocen 

cząstkowych w semestrze, z języka polskiego 8 , z wychowania fizycznego  i religii 5,                               

z pozostałych przedmiotów minimum 4 oceny cząstkowe w semestrze. 

4. Ocenianie prac pisemnych z poszczególnych przedmiotów podlega następującej skali 

procentowej: 

Procenty  stopień 
powyżej 100% ( wliczenie do punktacji zadań 
dodatkowych o zwiększonym stopniu trudności) 

celujący 

100% - 90% bardzo dobry 
89% -75% dobry 
74% - 50% dostateczny  
49% - 30% dopuszczający  
poniżej 30%  niedostateczny 
 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego , zajęć technicznych, muzyki , plastyki 

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

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

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia                   

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców. 

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę; 

uzasadnienie powinno zawierać informację o stopniu spełniania przez ucznia wymagań 

stawianych przez nauczyciela oraz wskazywać uczniowi zakres, nad którym powinien 

popracować, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności. 

8. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić notatki z lekcji oraz braki                                             

w wiadomościach i umiejętnościach. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej 

chorobą termin uzupełnienia braków uczeń powinien uzgodnić z nauczycielem. 

9.  Nauczyciel języka polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia trzech prac 

klasowych     

 literackich, dwóch sprawdzianów z zakresu nauki o języku oraz ćwiczeń 

ortograficznych,  analitycznych i utrwalających, sprawdzających. 

10.  W pracy pisemnej z języka polskiego ocenie podlega: 

1) rozumienie tekstu; 

2) znajomość opisanych zagadnień; 

3) sposób prezentacji; 

4)  konstrukcja pracy i jej forma graficzna. 

11. Nauczyciel języka obcego winien wśród ocen cząstkowych uwzględnić sprawdzanie  

osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności: 

1) rozumienie czytanego tekstu; 

2) rozumienie słyszanego tekstu; 

3) sprawność językowo- gramatyczną; 

4) wypowiedzi na zadany temat. 

12. Prace pisemne z historii i przyrody nie mogą mieć wyłącznie formy testowej. 

13. Uczniowie należący do kół zainteresowań i uczestniczący w innego rodzaju zajęciach 

pozalekcyjnych mogą być oceniani przez nauczyciela prowadzącego, a  uzyskane oceny 

można wpisać do dziennika lekcyjnego ( w odpowiednich przedmiotach). 

14. Zasady oceniania z religii /etyki regulują odrębne przepisy. 
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15. Zajęcia „ Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie mają wpływu                                       

na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez 

ucznia. 

16. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach „ Wychowania do życia w rodzinie”, jeżeli jego 

rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia                          

w zajęciach. 

17. Realizacja treści programowych zajęć WDŻ powinna stanowić spójną całość z 

pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły, a w szczególności wspierać 

wychowawczą rolę rodziny, promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności, 

kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne. 

18. Na realizację zajęć przeznacza się w szkolnym planie nauczania w każdym roku 

szkolnym w klasach V i VI po 14 godzin , w tym po 5 godzin z podziałem na grupy 

dziewcząt i chłopców. 

 

 

 

 

 

 

Zwolnienia z zajęć 

§ 47 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

2. Uczeń może być zwolniony z  z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć określonych w ust.1 i 2 podejmuje Dyrektor szkoły      

na podstawie opinii wydanej przez lekarza i wniosku rodziców. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie oceny 

śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

5. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym                  
na tych zajęciach i pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia.                                                
W szczególnych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego obowiązku i uzyskać 
zgodę na wychodzenie w tym czasie do domu na podstawie pisemnego oświadczenia                               
rodziców i po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły. 

6. Składający oświadczenie , o którym mowa w ust. 5 bierze za zwalnianego ucznia pełną 

odpowiedzialność  prawną w czasie trwania zajęć, o zwolnienie z których się ubiega. 

Zwolnienie takie jest możliwe wyłącznie w przypadku pierwszych lub ostatnich godzin                        

w planie lekcji ucznia. O tym fakcie informowani są : nauczyciel wychowania fizycznego 

oraz wychowawca klasy, którzy potwierdzają przyjęcie jej do wiadomości 

własnoręcznym podpisem na odpisie decyzji Dyrektora pozostającej w rejestrze 

zwolnień. 
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7. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma oznaczone w dzienniku lekcyjnym nieobecności 
usprawiedliwione. 

 

Metody i formy sprawdzania osiągnięć uczniów 

§ 48 

1. Metody i formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1)   praca klasowa ( sprawdzian) obejmująca szerszy zakres materiału nauczania winna    

        być  zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem. Zapowiedź pracy klasowej  

        nauczyciel  odnotowuje ołówkiem w dzienniku zajęć edukacyjnych. Sprawdzone                 

        i  ocenione prace  nauczyciel powinien oddać w ciągu 2 tygodni; 

2) w ciągu jednego tygodnia  uczeń nie może pisać więcej niż dwóch prac klasowych,                        

w  ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną zapowiedzianą pracę; 

3) nie muszą być zapowiadane krótkie ( do 15 minut) pisemne formy sprawdzania 

wiadomości i umiejętności obejmujące materiał co najwyżej 3 ostatnich lekcji; 

4) na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną nie należy przeprowadzać prac 

klasowych; 

5) wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu pisemnego                             

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; 

6) uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym bez względu na przyczyny 

nieobecności , ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia jego osiągnięć                        

w trybie określonym przez nauczyciela; 

7) nauczyciel określa zasady poprawiania niekorzystnych wyników, tworząc 

dodatkowe możliwości sprawdzenia osiągnięć ucznia oraz ustala tryb zgłaszania 

nieprzygotowań do lekcji; 

8) poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej, oddzielona               

od niej znakiem „/” przy czym nauczyciel uznaje ocenę poprawioną uzyskaną w ten 

sposób za jedyną i ostateczną; 

9) bieżące ocenianie dokumentowane jest w dzienniku lekcyjnym , gdzie nauczyciel 

odnotowuje oceny i objaśnia stosowne zapisy w tym nieprzygotowania ucznia. 

Nauczyciel gromadzi informacje o osiągnięciach ucznia w wybranej przez siebie 

formie. Wychowawca gromadzi informacje o wychowankach w dokumentacji 

wychowawcy; 

10) nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do zakończenia roku szkolnego. 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inne prace pisemne są 

udostępniane uczniowi do wglądu na lekcji. Na prośbę rodziców prace pisemne                          

są udostępniane do wglądu podczas zebrań rodzicielskich. Nie mogą być one 

kopiowane lub powielane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.                                                                                                                                                                

 

Informowanie o osiągnięciach uczniów 

§ 49 

1. Uczniowie są zobowiązani do systematycznego informowania rodziców o osiąganych 

wynikach. 

2. Informacje o bieżących osiągnięciach uczniów są przekazywane rodzicom w kontaktach  

              bezpośrednich: zebrania klasowe, „ dni otwarte”, rozmowy indywidualne, wpisy     
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              w zeszycie przedmiotowym, w „ dzienniczku ucznia”, e-mail, rozmowa telefoniczna. 

 

Klasyfikacja 

 

§ 50 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: śródrocznej, rocznej i końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku szkolnym nie później niż w 

pierwszy piątek zajęć po 20 stycznia. 

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

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

 

5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć  

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie nauczania                        

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną nauczyciele poszczególnych przedmiotów                                       

i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia – w formie ustnej-                                                          

o przewidywanych dla niego pozytywnych ocenach. 

7. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym, rocznym stopniu niedostatecznym należy 

poinformować ucznia i jego rodziców – w formie pisemnej- na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

8. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną nauczyciele poszczególnych przedmiotów 

zobowiązani są do: 

1) poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć  

edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych; 

2) zapisania ołówkiem w/w ocen w dziennikach lekcyjnych , w kolumnie 

poprzedzającej wpis oceny rocznej; 

3) poinformowania uczniów i rodziców o możliwości złożenia przez ucznia egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu sprawdzającego  oraz o możliwości uzyskania oceny 

wyższej niż przewidywana. 

9. W klasach I-III informację o przewidywanej ocenie rocznej rodzice otrzymują w formie 

ustnej na podstawie zapisów ( symboli) w dzienniku, zapisów w zeszycie wychowawcy,  

na zebraniu rodziców, które odbywa się na dwa tygodnie przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

10. Informację pisemną o ocenach, o których mowa w ust. 9, przekazuje uczniowi, jego 

rodzicom wychowawca klasy, zapisując w/w oceny, jak również datę dokonania wpisu                  

w dzienniczku ucznia, na 12 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

Informację tę podpisują rodzice  w dniu jej otrzymania przez ucznia. 
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11. Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według skali przyjętej dla oceniania 

bieżącego. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

ustala – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia. 

12. W klasach I-III oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych                     

są ocenami opisowymi.  

13. Śródroczna i roczna ocena opisowa , o której mowa w ust. 12, uwzględnia poziom i 

postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

odpowiednich wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej 

dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności  w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

14. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

15. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

§ 55. 

16. Ostateczne wyniki klasyfikacyjne zatwierdza rada pedagogiczna. 

17. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,  z zastrzeżeniem § 55 i § 56 ust.1. 

18. Rada Pedagogiczna dokonuje omówienia bieżącego stanu postępów nauczania uczniów                               

w miesiącu listopadzie i kwietniu w każdym roku szkolnym. Następnie wychowawca 

klasy przeprowadza spotkanie z rodzicami, przedstawiając osiągnięcia poszczególnych 

uczniów. 

19. Na klasyfikację końcową składają się: roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

 

Ogólne kryteria poszczególnych stopni szkolnych 

§ 51 

1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2  przyjmują ogólne kryteria poszczególnych stopni 

szkolnych: 

1) stopień celujący ( 6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza 

poziom  

osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, są  oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność 

w ich uzyskiwaniu; 

2) stopień bardzo dobry ( 5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości                                        

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania; 

3) stopień dobry ( 4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości                                    

i umiejętności przewidzianych przez nauczyciela w programie nauczania nie jest 

pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści 

kształcenia; 

4) stopień dostateczny ( 3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym 

zakresie wiadomości i umiejętności w realizowanym przez nauczyciela programie 
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nauczania,  co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych 

treści kształcenia  w ramach danego przedmiotu; 

5) stopień dopuszczający ( 2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości                                              

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania jest tak niewielkie , iż stawia pod znakiem zapytania możliwości dalszego 

kształcenia w danym przedmiocie i utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych; 

6) stopień niedostateczny( 1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań 

określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,                                              

co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego 

przedmiotu i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych. 

2. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami winny 

być dokonywane systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających 

obiektywność   i jawność. 

 

Zasady i sposoby poprawiania ocen 

§ 52 

1. W przypadku, gdy 50% uczniów danej klasy otrzyma oceny niedostateczne z pracy  

pisemnej,  nauczyciel zobowiązany jest powtórzyć materiał i ponownie sprawdzić 

stopień jego opanowania. 

2. W celu dążenia do eliminowania braków każdy nauczyciel zobowiązany jest do 

określenia warunków i możliwości poprawy przez uczniów ocen cząstkowych. 

Informacje te nauczyciel winien podać uczniom na początku każdego roku szkolnego. 

3. W przypadku, gdy uczeń uzyska śródroczną ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do 

nadrobienia zaległości i po upływie dwóch tygodni ( licząc dni nauki szkolnej) 

przedstawić wyniki swojej pracy. 

4. Nauczyciel powinien udzielić pomocy uczniowi w taki sposób, aby ten miał możliwość                         

i szansę uzupełnienia braków. 

5. Uzyskanie pozytywnej oceny z nadrobionych zaległości stanowić będzie warunek 

uzyskania oceny pozytywnej w następnym semestrze. 

  

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

§ 53 

1. Uczeń ma prawo do poprawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona przez 

nauczyciela jest jego zdaniem lub zdaniem rodzica zaniżona. 

2. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                                     

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV- VI: 

1) złożenie przez ucznia lub jego rodziców pisemnego wniosku do nauczyciela 

przedmiotu,  ze wskazaniem o jaką ocenę uczeń się ubiega, w terminie dwóch dni                    

od przekazania informacji o ocenach przewidywanych; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia pisemnie określa zakres materiału oraz 

konieczne wymagania do uzyskania oceny wskazanej we wniosku z określeniem 

terminów, w jakich uczeń winien materiał opanować i wykazać się jego znajomością 

nie później jednak niż trzy dni przed klasyfikacją roczną; 
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3) uczeń i rodzice winni podpisać otrzymaną od nauczyciela informację, której kopię 

przechowuje się w dokumentacji nauczyciela przedmiotu; 

4) nauczyciel przeprowadzający sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

informuje dyrektora szkoły o przewidywanym terminie sprawdzianu oraz po jego 

przeprowadzeniu przedstawia pracę ucznia i informuje o ustalonej ocenie; 

5) w sprawdzianie poprawiającym ocenę klasyfikacyjną w uzasadnionych przypadkach 

może uczestniczyć inny nauczyciel tego samego przedmiotu, a także bez prawa głosu 

wychowawca klasy; 

6) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę                                     

z obowiązku przeprowadzenia sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, 

wówczas dyrektor powołuje innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu; 

7) sprawdzian poprawiający roczną ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie 

pisemnej lub ustnej uzgodnionej z uczniem, z wyjątkiem przedmiotów: muzyka, 

plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowania fizycznego, których 

sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych; 

8) pytania ( ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel danego 

przedmiotu w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu; 

9) stopień trudności pytań ( ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium 

oceny,  o którą ubiega się uczeń; 

10) nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę 

klasyfikacyjną może podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku lub 

pozostawić ocenę ustaloną wcześniej – w przypadku negatywnego wyniku; 

11) uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym 

terminie przystąpić do  sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, może 

przystąpić do niego  w terminie określonym przez dyrektora szkoły; 

12) od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną 

odwołanie nie przysługuje; 

13) z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół, który jest 

przechowywany w dokumentacji szkoły. 

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                                                 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I-III: 

1) złożenie przez rodziców pisemnego wniosku do nauczyciela- wychowawcy,  

w terminie dwóch dni od przekazania informacji o cenach przewidywanych; 

2) nauczyciel dokonuje ponownej analizy dokonanego opisu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia i jego zachowania zakończonej ustaleniem ostatecznej formuły tejże oceny. 

 

Ocena zachowania 

§ 54 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się ucznia z obowiązków szkolnych; 

2) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
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3) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

4) dbałość o wygląd zewnętrzny, higienę zewnętrzną i otoczenia; 

5) postawę społeczną; 

6) okazywanie szacunku innym osobom; 

7) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 

8) przestrzeganie zasad korzystania z telefonów komórkowych; 

9) dbałość o honor i tradycje szkoły. 

3. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

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

według następującej skali: 

1)    wzorowe                     -   wz 

2)    bardzo dobre             -   bdb 

3)     dobre                           -   db 

4)     poprawne                   -  pop 

5)     nieodpowiednie        -  ndp 

6)     naganne                       -  nag 

5. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 

1) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest 

pozytywnym wzorem  do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole; 

2) w klasowym zeszycie obserwacji w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, 

wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz 

prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i 

poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa. 

6. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 

1) przestrzega postanowień regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce; 

2) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska, dokładnie 

wywiązuje  się z powierzonych mu zadań ; 

3) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia                             

w terminie wyznaczonym przez wychowawcę; 

4) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć , nie popada w konflikty                              

z kolegami i osobami starszymi, w klasowym zeszycie obserwacji ma nie więcej niż                 

3 pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowane niską szkodliwością dla 

innych i siebie i są to uwagi nie powtarzające się; 

5) jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów, bezwzględnie 

szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia; 

6) nie ulega nałogom. 

7. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega postanowień regulaminu i pracuje na miarę swoich możliwości; 

2) wywiązuje się z powierzonych obowiązków; 

3)  systematycznie uczęszcza na zajęcia i w terminie usprawiedliwia nieobecności; 

4)  nie uczestniczy w kłótniach i bójkach; 

5) zachowuje się kulturalnie,  w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych 

uwag o niewłaściwym zachowaniu, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy 

nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą 

pozytywny skutek; 

6) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów; 
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7) przestrzega zasad bezpieczeństwa i nie ulega nałogom. 

8. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełni poniższe warunki: 

1) poprawnie wywiązuje się z przyjętych obowiązków, zdarza mu  się nie wywiązywać                                        

z obowiązków ucznia; 

2) nie pracuje na miarę swoich możliwości; 

3) uczestniczy w kłótniach i  konfliktach; 

4) nieregularnie usprawiedliwia nieobecności; 

5) w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 9 pisemnych uwag o niewłaściwym 

zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale o niewielkiej szkodliwości; 

6) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na 

uwagi pracowników szkoły. 

9. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, któremu zdarzają się następujące zachowania: 

1) wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień regulaminu szkolnego; 

2)  wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny w stosunku do kolegów, 

nauczycieli  i  personelu szkoły; 

3) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, stwarza zagrożenie dla siebie i innych- 

przynosi niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala 

się od grupy; 

4) w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 15 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to 

uwagi powtarzające się świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm 

zachowania; 

5) opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się na kolejne godziny 

lekcyjne w ciągu dnia; 

6) ulega nałogom , nie reaguje na zwracane uwagi. 

10.  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, stanowi zagrożenie dla siebie i innych; 

2) bierze udział w bójkach i kradzieżach; 

3) stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie; 

4) rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne; 

5) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, wielokrotnie spóźnia się na zajęcia; 

6) ulega nałogom; 

7) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych. 

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

                umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

12.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  

 zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe , należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń  

 lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia   

 specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii psychologiczno-   

 pedagogicznej, w tym specjalistycznej. 

13.  Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

14. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, przyjmując następujący tryb    

postępowania: 

               1)     przypomnienie zespołowi klasowemu kryteriów oceny zachowania; 

               2)     przypomnienie o możliwości skorzystania z trybu uzyskania wyższej niż  

                        przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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3) samoocena ucznia; 

4) opinia zespołu klasowego w formie dyskusji; 

5) konsultacja nauczyciela – wychowawcy z nauczycielami uczącymi poszczególnych 

przedmiotów, a także pracownikami obsługi oraz uwzględnienie uwag przy 

podjęciu decyzji; 

6) podanie do wiadomości uczniów i rodziców informacji o: 

a) śródrocznej ocenie zachowania na 7 dni przed posiedzeniem rady  

pedagogicznej 

  zatwierdzającej wyniki klasyfikacji za I semestr, 

b) przewidywanej rocznej ocenie zachowania na 2 miesiące przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, zapisując w/w ocenę                                

( ołówkiem ) w dzienniku  lekcyjnym w kolumnie poprzedzającej wpis oceny 

rocznej, jak również w dzienniczku ucznia uwzględniając datę dokonania wpisu, 

informację tę podpisują rodzice w dniu jej  otrzymania przez ucznia, 

c) poinformowanie o możliwości skorzystania przez ucznia , jego rodziców z trybu   

uzyskania  wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania, 

d) poinformowanie rady pedagogicznej o ocenach proponowanych przez 

wychowawcę  z uwzględnieniem ocen nagannych i nieodpowiednich, a na 

wniosek rady innych ocen, 

e) dyskusja na forum rady pedagogicznej w sprawach kontrowersyjnych, 

f) ustalenie przez wychowawcę ostatecznych ocen zachowania, 

g) zatwierdzenie ocen zachowania przez radę pedagogiczną. 

15. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 57; 

16. Szczegółowe kryteria zachowania uczniów: 

1) zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych  

cyframi  rzymskimi; 

2) zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach tego zadania, które 

najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii wychowawcy klasy, innych nauczycieli, 

uczniów, samego ucznia, pozostałych członków społeczności szkolnej; 

3) cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej 

kategorii; 

4) suma punktów zamieniona jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach 

końcowych; 

I.  Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych  

                    Uczeń osiąga wysoki poziom wiedzy w stosunku do własnych możliwości  i wkładu  

                    pracy, wykazuje właściwy stosunek do nauki, dotrzymuje ustalonych terminów,  

                    szanuje ustalenia społeczności szkolnej, uczeń nie ma nieusprawiedliwionych  

                    nieobecności i spóźnień.    

Maksymalnie wywiązuje się z wymienionych wymagań 3 punkty 
Zwykle wywiązuje się z wyżej wymienionych wymagań 1-2 razy nie 
wywiązał się z w/w wymagań, ma niewielką liczbę spóźnień  ( łącznie 5) 

2 punkty 

Rzadko wywiązuje się z w/w wymagań, czasami opuszcza zajęcia 
szkolne bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (5 spóźnień i 5 godzin 
nieusprawiedliwionych) 

1 punkt 

Nigdy nie wywiązuje się z w/w wymagań , często opuszcza lekcje bez 
usprawiedliwienia i spóźnia się ( więcej niż 14 godz. 

0 punktów 
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nieusprawiedliwionych) 
               

II. Dbałość  o piękno mowy ojczystej 

Uczeń prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, nigdy nie używa 
wulgaryzmów, szanuje język ojczysty i dba o jego poprawność 

3 punkty 

Uczeń zachowuje kulturę słowa i dyskusji, ale zdarzyło się , że 1-2 razy 
uchybił zasadom kultury słowa, jednak zwrócenie uwagi przyniosło 
pozytywny skutek 

2 punkty 

Uczeń zachowuje się niewłaściwie, używa wulgarnego słownictwa,                           
jest arogancki. Kilkakrotne upomnienia przyniosły pozytywny efekt. 

1 punkt 

Uczeń nie reaguje na upomnienia, używa wulgaryzmów, jest agresywny. 0 punktów 
 

III. Godne , kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

Uczeń zawsze jest taktowny. W szkole i poza nią prezentuje wysoką 
kulturę osobistą. Jego zachowanie jest bez zarzutu. 
 Jest życzliwy wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 
koleżanek i kolegów. 

3 punkty 

Uczeń jest taktowny, zdarzyło się ( 1-2 razy), że uchybił zasadom kultury, 
ale zwrócenie uwagi przyniosło pozytywny skutek. 

2 punkty 

Uczeń zachowuje się nietaktownie, nie potrafi zapanować nad emocjami. 
Kilkakrotne upomnienia przyniosły pozytywny skutek. 

1 punkt 

Uczeń nie reaguje na upomnienia, jego zachowanie wobec innych jest 
sprzeczne z zasadami dobrego wychowania, jest agresywny. 

0 punktów 

 

IV. Dbałość o wygląd zewnętrzny, higienę zewnętrzną i otoczenia 

Uczeń szczególnie dba o swój wygląd zewnętrzny, jest  zawsze czysty                               
i stosownie ubrany, dba o swoje rzeczy  i miejsce pracy 

3 punkty 

Zdarzyło się ( 1-2 razy), ze strój ucznia lub higiena budziły 
zastrzeżenia, a zwrócenie mu uwagi przyniosło pozytywny skutek 

2 punkty 

Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę, 
odpowiedni strój i porządek  w miejscu pracy. 

1 punkt 

Uczeń nie dba o higienę osobistą, higienę otoczenia  i odpowiedni do 
sytuacji strój 

0 punktów 

 

V. Postawa społeczna 

Uczeń zawsze rzetelnie wywiązuje się z obowiązków na rzecz zespołu 
klasowego i szkoły, pomaga kolegom w nauce i innych sytuacjach, 
wykazuje się dużą inicjatywą dla dobra społeczności szkolnej ( udział  
w podejmowanych przez klasę i szkołę inicjatywach) 

3 punkty 

Zwykle wywiązuje się z w/w wymagań, dopuszcza się 1-2 krotne 
niewywiązywanie się z powyższych wymagań 

2 punkty 

Rzadko wywiązuje się z w/w wymagań 1 punkt 
Nigdy nie wywiązuje się z w/w wymagań 0 punktów 

 

VI. Okazywanie szacunku innym osobom 

Uczeń szanuje godność osobistą innych osób, broni słabszych, pomaga 
im rozwiązywać trudności, zawsze mówi „ dzień dobry” i „ do 
widzenia”, używa słów „ proszę, dziękuję, przepraszam”,  jest uczciwy 

3 punkty 

Zwykle spełnia w/w wymagania, 1-2 razy zdarzyło mu się 
niewywiązanie się z w/w wymagań 

2 punkty 

Rzadko wywiązuje się z w/w wymagań 1 punkt 
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Nigdy nie wywiązuje się z w/w wymagań 0 punktów 
 

VII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa  i odpowiednio 
reaguje                  na występujące zagrożenia 

3 punkty 

Zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa 
własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie,                                   
ale zareagował prawidłowo na zwróconą mu uwagę 

2 punkty 

Czasami zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, co wynika                                             
z lekceważenia obowiązujących regulaminów 

1 punkt 

Uczeń często bywa agresywny, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa 
jego i innych osób lub często lekceważy istniejące niebezpieczeństwo                
i nie zmienia swojej postawy , mimo zwracanych uwag 

0 punktów 

 

VIII. Przestrzeganie zasad korzystania z telefonów  

Uczeń zawsze przestrzega zasad dotyczących korzystania z telefonów 
komórkowych 

2 punkty 

Zdarzyło się ( 1-2 razy), że uczeń korzystał z telefonu komórkowego. 
Zwracana uwaga przyniosła pozytywny efekt. 

1 punkt 

Nie przestrzega wyżej wymienionych zasad. 
 

0 punktów 

 

 

 

IX. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

Uczeń szanuje tradycje szkoły i respektuje jej ustalenia, pracuje na 
dobre imię szkoły, reprezentując ją podczas konkursów i uroczystości;                                   
ma szacunek do pracy ,mienia i własności prywatnej; zawsze jest 
stosownie ubrany, zgodnie z zasadami określonymi w statucie 

3 punkty 

Zwykle spełnia wymagania określone w/w dokumencie, 1-2 razy                                       
w semestrze z przyczyn nieusprawiedliwionych nie wywiązał się z w/w 
wymagań. 

2 punkty 

Zdarzyło się ( 1-2 razy), że uczeń nie wywiązał się z określonych                                 
w statucie zasad. 

1 punkt 

Nie przestrzega w/w zasad. 
 

0 punktów 

                       

                     Łączna ilość punktów 

Ocena śródroczna                                                                                         Ocena roczna 
26 punktów wzorowe 52 punkty 
25- 21 punktów bardzo dobre 51-42- punktów 
20-16 punktów dobre 41-32 punktów 
15- 10 punktów poprawne 31 -20 punktów 
  9 -   5 punktów nieodpowiednie 19- 10 punktów 
  4-    0  punktów naganne   9 – 0 punktów 

 

17. Ustalenia końcowe : 

1) przy ustalaniu rocznej oceny zachowania ucznia wychowawca klasy ustala liczbę  

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

ustala ocenę roczną; 
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2) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może otrzymać 

oceny wyższej niż poprawna; 

3) stwierdzone jednoznacznie wagary eliminują możliwość ustalenia dla ucznia oceny 

bardzo dobrej, a powtórne wagary oceny dobrej; 

4) uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna ( bez względu na ilość 

uzyskanych punktów) w przypadku stosowania używek, dopuszczenia fałszerstwa; 

5) uczeń, który choć raz dopuścił się czynu rażąco wykraczającego poza powszechnie 

uznawane normy społeczne ( kradzież, wymuszanie, zniszczenie mienia) otrzymuje 

ocenę naganną, bez względu na ilość uzyskanych punktów; 

6) w innych przypadkach sumuje się uzyskane punkty w poszczególnych kategoriach                        

( I-IX)  na zasadach opisanych we wprowadzeniu i stosuje tabelę przeliczeniową. 

18. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

1)    złożenie przez ucznia lub jego rodziców pisemnego wniosku do wychowawcy klasy, 

w terminie dwóch dni po przedstawieniu informacji o ocenach przewidywanych; 

2) w terminie do jednego tygodnia od dnia złożenia stosownego wniosku wychowawca 

klasy w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia; 

3) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną ocenę zachowania jeśli 

wypełni wszystkie postanowienia kontraktu, a poprawa zachowania będzie wyraźna  

i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danej klasy nie wniosą 

umotywowanych zastrzeżeń co do wypełniania kryteriów na daną ocenę w okresie 

objętym kontraktem; 

4) kryteria określone w kontrakcie nie mogą być sprzeczne z kryteriami oceniania 

zachowania; 

5) w razie niezłożenia wniosku, a tym samym braku podstaw do zawarcia kontraktu lub 

niewypełnieniu warunków zawartego kontraktu roczną ocenę zachowania ustala się 

zgodnie z kryteriami oceniania. 

 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 55 

        1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych,  

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

               nieobecności  ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu  

               przeznaczonego na te zajęcia  w okresie , za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów , indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
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6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych      

               i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt.1 przeprowadza 

komisja, w której skład wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

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

rodzice ucznia. 

10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół , zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 8; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi  załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „ nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.  

14. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 58. 

15. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 57 i 58. 

 

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą 

§ 56 

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

               oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu  

               części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,   

               uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są  

               przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku            

               szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny  

               zachowania. 

2. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć 

technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 
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3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami. 

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek poza szkołą, przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.  

6. W skład komisji wchodzą:  

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

przewodniczący komisji; 

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

przeprowadzany ten egzamin. 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek nauki poza szkołą, 

oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do 

egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                        

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób, wchodzących w skład komisji klasyfikacyjnej; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „ nieklasyfikowany” lub „ nieklasyfikowana”. 

12. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 58. 

13. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego,  z zastrzeżeniem § 57 ust.1 i § 58. 

 

Egzamin poprawkowy 

§ 57 

        1.   Począwszy od klasy IV, uczeń, który otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych  

               albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu   

               poprawkowego  z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych                               

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja , powołana przez dyrektora szkoły, w 

której skład wchodzą: 

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

przewodniczący  komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel , o którym mowa w ust. 5 pkt 2 , może być zwolniony z udziału w pracy 

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

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie  same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) uzyskaną ocenę klasyfikacyjną. 

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

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

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

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

12. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może podjąć decyzję                 

o promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

edukacyjnych pod warunkiem , że zajęcia te są zgodnie ze szkolnym planem nauczania 

realizowane w klasie programowo wyższej. Decyzję taką można podjąć tylko raz w 

danym etapie edukacyjnym. 

13. W przypadku zgłoszenia przez rodzica zastrzeżenia, że ocena z egzaminu 

poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły stosuje 

takie same procedury jak w przypadku zastrzeżenia o nieprzestrzeganiu procedur 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom w 

sekretariacie szkoły. Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora szkoły lub osoby 

przez niego upoważnionej. Podczas wglądu, prace pisemne oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub                                           

w jakikolwiek sposób. 
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Egzamin sprawdzający 

 

§ 58 

 

        1.   Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,      

               że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  

               zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu   

               ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż                              

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

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

roczna ocena zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalenia tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

                     sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala  

                     roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;                                      

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

5. Sprawdzian , o którym mowa w ust. 3 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się  z uczniem i jego rodzicami. 

6. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji 

wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako  

przewodniczący  komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danym oddziale; 

4) pedagog; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 
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zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem  § 57 ust.1. 

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

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu, o którym mowa w ust.10 dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. 

12. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 sporządza się protokół zawierający                                 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

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

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust.3 pkt 1 , w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły  w uzgodnieniu z uczniem i 

jego rodzicami; 

15. Przepisy ust.1-14 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej                             

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Promowanie uczniów 

§ 59 

        1.   Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

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

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

postanowić 

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

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

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

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo 

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

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli                                

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny 

klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem  § 57 ust.12 . 

5. Począwszy od klasy IV 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 promocje do klasy programowo wyższej                             

z wyróżnieniem. 

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

średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. 

7. uchylony  

8. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych       

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

9. Laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4 , nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

 

 

 

Ukończenie szkoły 

 

§ 60 

 

         1.  Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy szóstej otrzymał ze wszystkich   

              obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

         1a. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 powtarza ostatnią klasę 

szkoły podstawowej.  

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem , jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

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

średniej ocen , wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

4. uchylony  

5. Uczeń, realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę podstawową                                          

z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 
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6. Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej 

szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem-                          

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkoły; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, 

lub środowiska szkolnego. 

 

Sprawdzian 

§ 61 uchylony  

 

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania 

§ 62 

         1.   Zasady oceniania podlegają ewaluacji: 

                1)   przez uczniów- ankiety, dyskusje na godzinach do dyspozycji wychowawcy,  

                       zebraniach Samorządu Uczniowskiego; 

2) przez rodziców – ankiety , dyskusje na zebraniach klasowych i zebraniach Rady 

Rodziców; 

3) przez nauczycieli – na zebraniach zespołów nauczycieli uczących w danym oddziale, 

zespołów przedmiotowych i rady pedagogicznej. 

2. Wnioski z dokonywanych analiz są podstawą do dokonywania zmian w zasadach 

oceniania. 

3. Zmian dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego. Informacje o wprowadzonych zmianach przekazywane są uczniom                                                   

i rodzicom. 

Rozdział 9 

Postępowanie końcowe 

 

§ 63 

Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez Gminę Miasto Sochaczew. 

 

§ 64 

 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 65 

1.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2.  Tablice i stemple zawierają nazwę , numer porządkowy i siedzibę szkoły. 

3.  Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.  Szkoła posiada patrona Marię Konopnicką. 

5.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 66 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: 

pracowników, uczniów, nauczycieli, rodziców. 

2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie jest zmieniany 

drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną. 

3. Zmian w statucie dokonuje się z inicjatywy: 

1) przewodniczącego  rady pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) organu prowadzącego szkołę; 

4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

4. Propozycje zmian w statucie składane są na ręce przewodniczącego rady pedagogicznej, 

którym jest dyrektor szkoły. 

5. Dyrektor szkoły ma 30 dni na dokonanie zmian w statucie, licząc od dnia wniesienia 

propozycji zmian. 

6. Rada Pedagogiczna rozpatruje przedstawione propozycje zmian. Dokonuje 

prawidłowego sformułowania zapisów, a następnie przyjmuje zmiany statutu, w drodze 

uchwały, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

7. Treść uchwały przechowywana jest w dokumentacji organu, który ją uchwalił,  

a w statucie nanosi się informację o dacie dokonania zmian oraz o organie, który podjął 

stosowną uchwałę, nanosząc numer uchwały. 

8. Uchwalone zmiany do statutu przesyła się organowi, sprawującemu nadzór 

pedagogiczny i organowi prowadzącemu. 

 


