
S T A T U T  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  
Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI 

IM. WACŁAWA  SIEROSZEWSKIEGO W  KOZŁACH
 

Stan prawny na dzień 1 września 2017



ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE



§ 1
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Wacława 

Sieroszewskiego w Kozłach jest publiczną szkołą podstawową. 

2. Siedzibą szkoły są budynki położone w Kozłach, Kozły 27, 05-240 
Tłuszcz

3. Szkoła nosi imię Wacława Sieroszewskiego.

4. Pełna nazwa szkoły brzmi –Zespół Szkół- Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach i 
jest używana w pełnym brzmieniu. 

5. Szkołę prowadzi Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10 ; 05-240 Tłuszcz.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki 
Kurator Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32; 00-024 Warszawa.



§ 2
1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. Okres nauki dla uczniów z orzeczeniem 

może zostać wydłużony do 20 roku życia.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz 
ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

3. Okres klasyfikacji śródrocznej trwa od września do drugiego tygodnia stycznia.

4. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, do 30 
września ogłasza dni wolne od zajęć dydaktycznych, w wymiarze uregulowanym 
odrębnymi przepisami.

5. Szkoła prowadzi oddział gimnazjalny.

6. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

7. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego 
i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.



ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY



§3

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz 
uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program 
wychowawczo-profilaktyczny szkoły.



§4
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność 
szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów 
oraz

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do 
potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o 
przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej 
społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.



§4 c.d.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 
wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach 
zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych, 

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

4) klasy II-III – gimnazjum do wygaśnięcia w roku 2018/2019.

4. Szkoła może realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła 
finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.



§5 

1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim 
wsparcie całościowego rozwoju dziecka.



§6
1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych 
warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie 
edukacyjnym,

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły, 

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, 
dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-
pedagogicznej,

6) współpracę z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Sądem Rodzinnym  Ośrodkami 
Pomocy Społecznej  i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. 



§7
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do 
szkoły 10 min. przed rozpoczęciem zajęć do momentu jej opuszczenia 
niezwłocznie po zakończeniu zajęć, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych 
pracowników szkoły, 

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – 
zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla 
oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII i gimnazjum

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po 
zajęciach lekcyjnych,

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,



§7 c.d.
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 
uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego 
w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, a także:

13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 
uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,



§7 c.d.
14) inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie 
celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,

15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły 
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa 
lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez 
przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):

1) na 20 uczniów, – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

2) na 10 uczniów, – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza miasto,

3) na 6 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.

3. Szkoła współpracuje z Policją. 

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem 
do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie 
oprogramowania zabezpieczającego.



ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY  I  ICH 
KOMPETENCJE



§8

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4) rada rodziców.



§9

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 
służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 
rodziców i samorządem uczniowskim.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.



§10
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem 
samorządu jest rada samorządu uczniowskiego. 

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa 
regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 
powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom 
szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw 
uczniów.



§11
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców 
uczniów.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest 
odrębnym dokumentem.

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów 
szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu 
wychowawczo-profilaktycznego,



§11 c.d.
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
lub wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może 
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym 
mowa w ust. 2.

6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.



§12

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, 
tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, 
utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.



§13
1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz 
zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej 
niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.

4. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich. 

5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków.

6. W Szkole są organizowane oddziały integracyjne z miejscami przewidzianymi dla dzieci

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. W ramach działania oddziałów integracyjnych Szkoła Podstawowa zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki

dydaktyczne;



§13 c.d.
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne.

3. W oddziałach, w których są uczniowie niepełnosprawni zatrudnia się nauczyciela wspierającego. 

7. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci 
lub uczniów niepełnosprawnych.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) wnioskują do dyrektora o przyjęcie do oddziału integracyjnego 
dziecka nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor podejmuje decyzję 
w porozumieniu z pedagogiem szkolnym oraz zgodnie z przyjętymi procedurami, jeżeli szkoła nadal 
dysponuje wolnymi miejscami. 

9. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia: pisemnej 
prośby o przyjęcie dziecka do szkoły, aktualne orzeczenie kwalifikujące do kształcenia specjalnego w 
klasie integracyjnej wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.



§13 c.d.
10. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować o potrzebie indywidualnego nauczania na 
podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydanego przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną na terenie szkoły lub poza nią.

11. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 
nauczania, zwanego dalej orzeczeniem.

12. Dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia w zakresie czasu prowadzenie indywidualnego nauczania. 

13. Zajęcia indywidualne prowadzone są z uczniem przez jednego lub dwóch nauczycieli, w przypadku 
ucznia klas I-III lub przez kilku nauczycieli szkoły. 

14. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z 
ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

15. Dyrektor, na pisemny wniosek, papierowy lub elektroniczny wraz z uzasadnieniem nauczyciela 
prowadzące zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na 
odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, 
stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane 
zajęcia indywidualnego nauczania. 



§13 c.d.
16. Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach 
rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć, który wynosi odpowiednio dla 
uczniów klas I- III – od 6 do 8 godzin, klas IV- VI – od 8 do 10 godzin, klas 
VII, VIII i gimnazjum– od 10 – 12 godzin. 

17. Zwiększenia lub zmniejszenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
indywidualnego nauczania dokonuje dyrektor zgodnie z przepisami. 

18. W celu zapewnienia pełnego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem 
szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciele prowadzący 
zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w 
zakresie możliwości uczestnictwa ucznia w życiu szkolnym. 



§13 c.d.
19. Dyrektor, uwzględniając stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w 
uzgodnieniu z rodzicami ucznia, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia z uczniami w 
oddziale szkolnym, w szczególności udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i 
uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych. 

20. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 
lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu 
uczęszczanie do szkoły, dyrektor zawiesza organizację indywidualnego nauczania na okres 
wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 

21. Obecności ucznia objętego nauczaniem indywidualnym odnotowuje się w dzienniku 
lekcyjnym nauczania indywidualnego, nie zaznaczając ich w dzienniku lekcyjnym oddziału.

22. Obecność ucznia objętego nauczaniem indywidualnym, a korzystającego z zajęć 
organizowanych przez świetlicę, odnotowuje się w dzienniku zajęć świetlicowych.

23. Wychowawca jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi świetlicy pisemną informację, 
kiedy uczeń korzysta z zajęć przez nią organizowanych.



§14

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach 
przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć 
edukacyjnych wynosi do 30 minut.



§15

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę 
gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole podstawowej”.



§16
1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których 
celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z 
uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na 
dany rok szkolny.



§17
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 
systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zajęcia specjalistyczne trwają 60 minut.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 
prowadzący zajęcia, z tym, że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy 
zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na 
poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.



§17 c.d. 
6. Poza systemem klasowo-lekcyjnym w szkole są prowadzone zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne oraz inne 
zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia.

7. W szkole dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów z uwzględnieniem ich 
szczególnych potrzeb rozwojowych oraz realizacji specjalnych programów edukacyjnych i 
wychowawczych tworzy się koła zainteresowań lub koła przedmiotowe.

8. Koła zainteresowań oraz niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być 
prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach międzyklasowych oraz w 
formie wycieczek i wyjazdów.

9. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica 
szkolna.

10. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 
przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.



§18
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece 
wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, 
spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto 
zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w 
ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie 
trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do 
wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.



§19
1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie 
ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji 
roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym 
roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez 
dyrektora szkoły.



§20
1. Religia, jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 
rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w 
kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3.Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-
wychowawczymi.

6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej 
ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia 

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. 

8. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub 
zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.



§21
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne 
„Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest 
obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi 
szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w 
zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w 
świetlicy szkolnej.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.



§22
Realizacja zadań związanych z doradztwem zawodowym 

1. Szkoła podejmuje następujące oddziaływania w zakresie orientacji 
zawodowej:

2. ukazanie dzieciom podstawowych aspektów pracy człowieka; 

3. dostarczenie wiedzy o zawodach; 

4. formowanie właściwego stosunku do pracy; 

5. przybliżenie do świata nauki i techniki.



§23
1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i 
medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i 
rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i 
wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w 
przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu 
podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i 
kulturalno-rekreacyjnej.



§24
1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu 
na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 
wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 
rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.



§25
1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla 
dzieci tego potrzebujących.

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala 
dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z 
prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.



§26
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 
potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz materialnej. 

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor 
szkoły.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana 
podczas bieżącej pracy, a także w formie: 

1) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym,

2) zajęć indywidualnych.



§27
1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  oraz 
innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły. 



ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE  I  INNI PRACOWNICY SZKOŁY



§28
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na 
stanowiskach niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a 
pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o 
pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa 
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a 
kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych 
szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 



§29
1. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces 
uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w 
zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 
społeczności szkolnej. 



ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA 
I 

FORMY  WSPÓŁDZIAŁANIA  SZKOŁY  Z  RODZICAMI



§30
1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma 
wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania 
moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do 
zajęć szkolnych,



§30 c.d.
4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o 
realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku 
szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 
a przebywającego czasowo za granicą),

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 
lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w 
oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki 
określonych w tym zezwoleniu,

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego 
etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania 
dziecka ze szkoły.



§31
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim 
powiadomieniu rodziców 
i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich 
upoważnioną.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu 
uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.



§32
1. Dla zapewnienia warunków 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) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, 
zebrania).

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami 
patologii społecznej.

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy



 
ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY



§33
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na 
podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do 
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 



§34
1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w 
stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy.

1) strój galowy dla uczennic: czarna, granatowa spódnica – nie krótsza niż 10 cm nad kolano (spodnie bez dziur i 
przetarć), biała bluzka (bez nadruków, wzorów);

2) strój galowy dla chłopców: czarne lub granatowe spodnie (dopuszczalny jeans), gładka biała koszula bez 
nadruków;

3) członków pocztu sztandarowego również obowiązuje strój galowy;

4) uczniów obowiązuje zakaz farbowania włosów;

5) uczniów obowiązuje zakaz przychodzenia do szkoły w makijażu za wyjątkiem ogłoszonych wcześniej wydarzeń 
szkolnych;

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy (koszulka bawełniana i spodenki lub 
spodnie dresowe).

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów.

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.



§35 
1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

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

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w 
nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 



§35 c.d.
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas 
zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia, 

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do 
szkoły,

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu 
klasy i szkoły,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach 
szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

18) pomocy materialnej.



§36 
1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku 
nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w 
Konwencji o Prawach Dziecka. 

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać 
uzasadnienie. 

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia. 



§37
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych 
regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej 
wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie 
– w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: 

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela 
do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,



§37 c.d.
6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – 
usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; 
usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego 
ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o 
usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy, 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,



§37 c.d.
c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka, 

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych 
w zaufaniu, chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie 
pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za 
zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice 
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy 
albo koszty zakupu nowego mienia,



§37 c.d.
17) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny,

2. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (typu tablet) na terenie szkoły:

1) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane. Telefon może być używany jedynie z nagłych 
przypadkach za zgodą nauczyciela;

2) poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) także obowiązuje całkowity zakaz używania 
telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

3) korzystanie z telefonu w świetlicy określa regulamin świetlicy;

4) zaginięcie lub kradzież telefonu, innego urządzenia elektronicznego należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy 
lub nauczycielowi, z którym uczeń ma zajęcia;

5) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innego urządzenia elektronicznego na 
terenie szkoły powoduje skutki przewidziane w wewnątrzszkolnym ocenianiu.

6) za przyniesiony do szkoły telefon oraz inne sprzęty elektroniczne szkoła nie ponosi odpowiedzialności 
materialnej.

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora 
szkoły.



§38
1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3) pochwała wobec społeczności szkolnej,

5) nagrody rzeczowe, 

6) listy pochwalne i gratulacyjne dla rodziców, 

7) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

8) dyplom uznania,

9) stypendium,

10) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski. 



§38 c.d.
2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach 
sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z 
uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej przyznania. Od nagrody 
przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 
uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy 
do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w 
terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.



§39
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu 
szkoły.

2. Uczeń może zostać ukarany za:

1) naruszenie godności ludzkiej.

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej 
i inni pracownicy szkoły.

4. Uczeń może ponieść następujące kary:

1. rozmowy indywidualne, 

2. upomnienie ustne i pisemne,

3. upomnienia wobec klasy, 

4. rozmowy z pedagogiem, 

5. wezwanie rodziców (prawnych opiekunów), 



§39 c.d.
6. wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych za rażące 
naruszenie zasad współżycia społecznego,

7. upomnienie ustne dyrektora szkoły,

8. pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy, 

nagana dyrektora szkoły. 

5. Każdy uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt korespondencji z rodzicami, który zawiera: 

1. usprawiedliwienia, 

2. zwolnienia z lekcji, 

3. informacje o zebraniach z rodzicami i konsultacjach,

4. informacje o skróconych lekcjach, itp., 

5. informacje pisemne z uwagami

6. każda informacja w zeszycie do korespondencji musi być podpisana przez nauczyciela i rodzica ( 
opiekuna prawnego).



ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 
I 

SPOSÓB OCENIANIA 
WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW



§40
1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 
– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.



§40 c.d. 
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a 
także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania,

f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

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



§41
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

oraz ich 
rodziców o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 
programu nauczania,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,



§41 c.d.
2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie: 

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w 
trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w 
dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane 
jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest 
podpisana lista obecności,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 
edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – 
na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w 
podpunktach a) i b).



§41 c.d.
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 
kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie: 

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 
edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista 
obecności.

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z 
obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 
nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i 
sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 



1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do 
zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 
udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym 
z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

a) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich 
przez nauczyciela,

b) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem 
uczącym danego przedmiotu.

§42



§43
1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie 
oświaty.

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w 
przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć 
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu 
się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach 
określonych ustawą o systemie oświaty.



§44
1. Do 15 września nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do 
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania. Fakt 
zapoznania uczniów nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

2. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w 
stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący– 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1



§44 c.d.
3. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

4. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

5. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w 
stopniach: 

1) stopień celujący 6 oznacza, że ocenę celującą otrzymuje uczeń:

a) którego osiągnięcia edukacyjne znacznie wykraczają poza program zajęć edukacyjnych w danej klasie;

b) który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 
wykraczające poza program nauczania danej klasy;

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych (dotyczy oceny z 
wychowania fizycznego) i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) 
albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;



§44 c.d.
2) stopień bardzo dobry 5 oznacza, że ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w danej klasie;

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i 
praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 
zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry 4 oznacza, że ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

c) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dobry dla 
danych zajęć edukacyjnych;

d) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne;

4) stopień dostateczny 3 oznacza, że ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

e) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dostateczny 
dla danych zajęć edukacyjnych;

f) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy 
pomocy nauczyciela;



§44 c.d.
5) stopień dopuszczający 2 oznacza, że ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, 
który:

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 
określonych dla oceny dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych;

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 
niewielkim stopniu trudności; 

6) stopień niedostateczny 1 oznacza, że ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń:

c) który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań 
programowych określonych dla oceny dopuszczającej,

d) którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych;



§44 c.d.
6. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w Przedmiotowych 
Systemach Oceniania.

7. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1) praca klasowa – rozumiana, jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne 
pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w 
celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji: 

a) w jednym tygodniu mogą być najwyżej 2, takie prace, zapowiedziane i wpisane do 
dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, 

b) inne sposoby sprawdzania wiedzy w klasach IV-VIII i gimnazjum to: odpowiedzi ustne z 
ostatniej lekcji, kartkówki z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane), prace 
właściwe danemu przedmiotowi (ćwiczenia praktyczne), projekty, prace domowe.



§44 c.d.
c) ocena powinna być wpisana do zeszytu przedmiotowego i potwierdzona przez rodziców,

d), jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, 
to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem (nie później niż 14 dni po 
powrocie do szkoły)

8. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 
opisowymi. 

9. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i 
umiejętności edukacyjnych ucznia.

10. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni. Dopuszcza się wydłużenie 
tego okresu, jeśli jest on spowodowany nieobecnością nauczyciela w szkole o czas jego nieobecności.

11. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, 
zebrań w „ dni otwarte ”, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 15 września oraz spotkań 
indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.



§45
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w 
szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.



§45 c.d.
2. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 
są ocenami opisowymi.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od 
klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.



§45 c.d.
4. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania wystawia wychowawca w 
oparciu o: 

1) opinię nauczycieli uczących w danej klasie; 

2) opinię uczniów klasy; 

3) samoocenę ucznia.



§45 c.d.
5. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie 
zjawisk zawartych w kryteriach oceny.  W szkole obowiązują następujące kryteria ocen 
zachowania uczniów w klasach IV–VIII: 

1. Ocenę wzorową otrzymują uczniowie, którzy:

a) Wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do 
naśladowania dla innych uczniów w szkole, uczestniczy aktywnie i systematycznie w 
zajęciach szkolnych, stara się jak najlepiej wypełnić swoje obowiązki, przygotowuje się do 
zajęć, nie zapomina o przyborach szkolnych i wykonaniu zadań domowych, pracuje 
uważnie koncentrując się na wykonywanych zadaniach, wykonuje je terminowo, starannie i 
dokładnie, przejawia dużą samodzielność i odpowiedzialność, 

b) Umiejętnie kieruje grupą oraz wykonuje swoje zadania, dba, o jakość realizowanych 
zadań, współpracę z innymi układa na zasadach partnerstwa, przejawia życzliwość wobec 
rówieśników, 



§45 c.d.
c) Z własnej inicjatywy udziela pomocy kolegom i koleżankom.

d) Dba o mienie szkoły, 

e) Na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec 
wszystkich osób dorosłych i uczniów.

f) Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

g) Nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami 
Regulaminu Szkoły.

h) Godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w konkursach, 
zawodach, zna i pielęgnuje tradycje, szanuje symbole szkoły.



§45 c.d.
i)Osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości.

j) Dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji słownej.

k) Zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dbając o siebie innych.

l) Spełnia w sposób zasługujący na wyjątkową pochwałę wymagania wymienione w Statucie.

m) panuje nad swoimi emocjami, szczególnie zdenerwowaniem, gniewem i złością, 
umiejętnie wyraża swoje uczucia, dba o swoją higienę i estetyczny ubiór, 

n) w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi umiejętnie prezentuje własne opinie i stanowiska, 
taktowanie broni swoich racji, dotrzymuje umów, uświadamia sobie swoje mocne i słabe 
strony, swoje możliwości, uzdolnienia, zainteresowania, ma pozytywny obraz swojej osoby i 
adekwatną do zachowania samoocenę, dba o swój wizerunek u innych, 

o) w kontaktach z innymi osobami zachowuje się właściwie, taktownie i z należytym 
szacunkiem. 



§45 c.d.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Spełnia wszystkie wymagania wymienione w Statucie.

b) Podczas zajęć szkolnych stara się być aktywny, wykonywać zadania zlecone przez nauczycieli, nie zapomina o 
wykonaniu zadań domowych, usprawiedliwia swoje nieobecności i spóźnienia, zrealizowane zadania stara się 
wykonywać z reguły samodzielnie, dokładnie i terminowo, rozwija swoje umiejętności uczenia się, swoje 
zainteresowania i uzdolnienia, 

c) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków.

d) W pracy zespołowej przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, w grupie przejawia życzliwość wobec 
rówieśników, jest koleżeński, nie odmawia pomocy.

e) Aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły.

f) Zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko.

g) Poszerza wiedzę w kołach zainteresowań.

h) Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i 
nieobecności.

i) Dba o estetyczny wygląd swój i klasy.

j) Używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów.

k) Na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów
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3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Na ogół spełnia wymagania wymienione w Statucie.

b) Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma 
nieusprawiedliwionych nieobecności. 

c) Chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły.

d) Dba o mienie klasy i szkoły.

e) Nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami szkoły.

f) Cechuje go wysoka kultura osobista, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów.

g) Stara się nie wywoływać kłótni, konfliktów, a gdy zdarzą mu się takie sytuacje, potrafi 
pogodzić się z kolegami i przeprosić za swoje zachowania. 

h) W kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi stara się być grzecznym, uprzejmym, próbuje 
dotrzymywać umów.
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4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) Uczestniczy w zajęciach szkolnych, stara się usprawiedliwiać wszystkie nieobecności w szkole, 
sporadycznie zapomina o odrabianiu prac domowych, 

b) Poprawnie wywiązuje się z obowiązków zgodnie ze Statutem i Regulaminem Szkoły.

c) Stara się poznać tradycje szkoły, uczestniczy w sposób bierny w uroczystościach i imprezach 
organizowanych na jej terenie, 

d) Pracuje w szkole na miarę swoich możliwości.

e) Szanuje mienie szkolne i mienie kolegów.

f) Sporadycznie narusza podstawowe zasady kulturalnego zachowania się.

g) W relacjach z innymi osobami nie zawsze jest grzeczny i uprzejmy, czasami nie przyjmuje krytycznych 
uwag. 

h) Wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.

i) Podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce.

j) Przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.
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5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) Opuszcza zajęcia bez usprawiedliwiania, spóźnia się na lekcje, często nie wykonuje zadań domowych, nie 
przynosi niezbędnych przyborów szkolnych, mimo uwag nauczycieli nie uważa na zajęciach lekcyjnych lub 
zakłóca ich przebieg, 

b) Lekceważy obowiązki i prawo szkolne (wymagania wymienione w Statucie);

c) nadużywa wyrazów i wyrażeń nieprzyzwoitych, 

d) Narusza przyjęte normy współżycia, ale podejmuje próby poprawy zachowania

e) Jest nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych np. wyłudza pieniądze, podrabia podpisy.

f) Stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną.

g) Nie uzupełnia zaległości w nauce.

h) Nie wywiązuje się z powierzonych prac.

i) Niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów.

j) Często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie. 
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6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) Łamie prawo szkolne (nie spełnia większości kryteriów wymienionych w Statucie).

b) Narusza podstawowe zasady kulturalnego zachowania się, nie panuje nad swoimi emocjami i uczuciami, 
wywołuje często niesnaski, kłótnie, konflikty i nie potrafi pogodzić się z kolegami, przeprosić za swoje 
zachowanie.

c) Ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom szkoły.

d) Nie okazuje szacunku innym osobom, nie przyjmuje krytycznych uwag o swojej postawie i zachowaniu. 

e) Naruszył świadomie w rażący sposób godność lub nietykalność osobistą nauczyciela, innego pracownika szkoły, 
innego ucznia.

f) W związku z pobytem w szkole dopuścił się czynu chuligańskiego lub przestępstwa.

g) Notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.

h) Używa wulgarnych słów, kłamie.

i) Niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów.

j) Wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje.

k) Ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników nie podejmuje żadnych prób poprawy swego 
zachowania.
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Wystąpienie nawet jednego z kryteriów dotyczących oceny nagannej może być 
podstawą do jej wystawienia uczniowi spełniającemu kryteria pozostałych 
ocen. W szczególnych przypadkach rada pedagogiczna upoważnia 
wychowawcę klasy do niewielkich odstępstw od wyżej wymienionych ustaleń.

 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 
stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 
lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej.



§46
1. Nie później niż na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania poprzez wpis oceny do dzienniczka ucznia lub podczas zebrań z rodzicami: 

1) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć 
ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym długopisem 
(w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej). Na 30 dni przed zakończeniem zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych,

2) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę 
wpisaną przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym długopisem (w kolumnie poprzedzającej wpis 
oceny rocznej) na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dzienniczka ucznia o 
zebraniu, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na 
stronie internetowej szkoły.
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3. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w 
dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku 
poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w 
terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do 
zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach. O przewidywanej ocenie 
niedostatecznej należy poinformować rodzica. 

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:

1) w ciągu 7 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z 
pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie 
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),
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2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera: 

a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,

b) termin podwyższenia;

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i 
rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 3 dni przed klasyfikacyjnym 
zebraniem rady pedagogicznej, 

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia 

roku szkolnego. 

5. Na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają 

i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca 
klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.



§47
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który 
przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 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. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do 
spraw oświaty i wychowania. 



§48
1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym 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 szkoły podstawowej, na 
wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

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 szkoły podstawowej 
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 nauczania dwóch klas.
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1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne 
oceny klasyfikacyjne. 

2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w 
realizacji programu nauczania, co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej 
uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz 
rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 
nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu 
roku szkolnego. 

4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.



§49
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 została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Wymienione 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 klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

4. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 
danych zajęć edukacyjnych,
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5. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną. 

6. 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, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania. 

8. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.



§50
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo 
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu 
poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 
szkoły. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

4. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden 
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są 
realizowane w klasie programowo wyższej. 



§51
1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 
klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalisty.

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym.

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę 
szkoły podstawowej. 

4. Uczeń gimnazjum, który nie spełni wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę w VIII 
klasie szkoły podstawowej.

5.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, 
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 



 
ROZDZIAŁ IX

WARUNKI  I SPOSÓB 
OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

UCZNIÓW Z ORZECZENIEM



§52
Specjalne potrzeby edukacyjne 

1. Szkoła realizuje zalecenia zawarte w opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznych. 

2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością realizację zaleceń zawartych 
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

3. Każdy nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do sporządzenia i wdrażania zadań 
i dostosowań wymagań edukacyjnych wynikających z zaleceń zawartych w opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej. 

4. Ocenę opisową dla uczniów z orzeczeniem konstruuje wychowawca po konsultacji 
z nauczycielami przedmiotów i specjalistami pracującymi z uczniem. Ocena opisowa 
dokonywana jest w trybie śródrocznym i rocznym.

5. Ocena osiągnięć ucznia z niepełnosprawnością powinna uwzględniać specyfikę 
niepełnosprawności.
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O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym. 

1. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

2. Uczeń, któremu przedłużono etap edukacyjny lub nie otrzymał promocji do klasy 
programowo wyższej nie otrzymuje świadectwa, lecz pisemną informację na temat 
zachowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjnego



 
ROZDZIAŁ X

GOSPODAROWANIE PODRĘCZNIKAMI, 
MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI 

ORAZ 
MATERIAŁAMI ĆWICZENIOWYMI W SZKOLE



§53
1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są własnością 

szkoły.

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające 
postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych 
mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe 
bez obowiązku zwrotu.

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych 
szkoła może żądać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.

4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej 
szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

a) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do 
biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.

b) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w 
podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, 
uczeń zwraca je do biblioteki szkolnej.
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