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STATUT 

MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W SZCZAWNIE-ZDROJU 

 

 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole 

 

§ 1 

 

      1. Nazwa szkoły              - MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA 

2. Oznaczenie siedziby szkoły     UL. SIENKIEWICZA 32 

   58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ 

3.  Organ prowadzący   - GMINA SZCZAWNO-ZDRÓJ 

      4. Organ sprawujący nadzór  - KURATORIUM OŚWIATY  

      pedagogiczny                            WE WROCŁAWIU 

 

5. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych 

planów nauczania – 6 lat. 

6. Obwód szkolny obejmuje teren Gminy Szczawno-Zdrój. 

7. Zajęcia edukacyjne odbywają się na jedną zmianę. 

8. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 

9. Szkoła posiada salę gimnastyczną stanowiącą odrębny budynek usytuowany            

poza terenem placówki przy ul. Sienkiewicza 28, w którym: 

1) odbywają się zajęcia lekcyjne wychowania fizycznego wyłącznie pod nadzorem 

nauczycieli tegoż przedmiotu, 

2) zajęcia sportowe w ramach nauczania w klasach I-III pod nadzorem 

wychowawców klas, 

3) imprezy sportowo-rekreacyjne oraz okolicznościowe pod nadzorem nauczycieli. 

10. Uczniowie przemieszczają się na salę gimnastyczną wyłącznie z nauczycielem             

i czekają na niego przed wyjściem na zajęcia w budynku szkoły.  

11. Nauczyciel odpowiedzialny jest za dziennik lekcyjny zabrany na zajęcia na salę 

gimnastyczną. 

12. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Miejską Szkołę Podstawową w Szczawnie-

Zdroju, 

2) statucie – należy mieć na uwadze statut szkoły, 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej    

w Szczawnie - Zdroju, 

4) nauczycielu – należy mieć na myśli nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole 

Podstawowej w Szczawnie-Zdroju, 

5) radzie – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną szkoły, 

6) uczniu/uczniach – należy mieć na uwadze ucznia/uczniów Miejskiej Szkoły 

Podstawowej w Szczawnie-Zdroju, 



 2 

7) rodzicu/rodzicach – należy przez to rozumieć rodzica/rodziców (prawnych 

opiekunów) uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju, 

8) radzie rodziców – należy przez to rozumieć rodziców (prawnych opiekunów) 

wybranych do rady rodziców Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju. 

 

ROZDZIAŁ  II 

 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 2 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty koncentrując 

się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 

2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 

 

§ 3 

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współpracują ze sobą w sprawach 

wychowania i kształcenia dzieci. 

§ 4 

1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły, 

2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie 

kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów, 

3) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem 

treści programu nauczania. 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych 

przepisach. 

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

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

od rodziców/prawnych opiekunów opłaty. 

 

§ 5 

 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad 

określonych w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności     

w Statucie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia 

sprawiedliwości, 

3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym), 

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym, 



 3 

5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej   

i religijnej, 

6) uznaje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, 

7) upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia, 

8) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły    

i środowiska,  

9) uczy do dyscypliny i punktualności. 

3. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb 

rozwojowych. 

4. Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych 

młodego człowieka. 

5. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu                        

wraz z zainstalowanym oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem            

do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego 

uczniów. 

 

§ 6 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych 

możliwości. 

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole  przepisów bezpieczeństwa      

i higieny, 

2) sprawowaniu opieki w formach indywidualnych nad niektórymi 

potrzebującymi uczniami, 

3) organizacji współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną            

oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 

młodzieży i rodzicom, 

4) współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania, 

kształcenia i profilaktyki, 

5) kontrolowaniu realizacji obowiązku szkolnego , zachowań uczniów             

oraz współdziałania z policją – załącznik nr 8. 

 

§ 7 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele: 

1) pełnią dyżury na korytarzach i boisku szkolnym wg ustalonego 

harmonogramu, 

2) zapewniają ciągłą opiekę uczniom w czasie planowego pobytu dziecka           

w szkole, 

3)  sprawują opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w czasie 

wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z Regulaminem wycieczek 

szkolnych - załącznik nr 1,  

4) kontrolują obecność uczniów w szkole i uczęszczanie na zajęcia  (w przypadku 

ucieczki z zajęć nauczyciel, pedagog lub dyrektor powiadamia policję               

i rodziców ucznia), 
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5) z odpowiednim wyprzedzeniem informują uczniów oraz rodziców o zmianach  

w planie zajęć w celu dostosowania pobytu dziecka na terenie szkoły                

do opracowanego planu w formie: 

a) ustnej – na zebraniach z rodzicami, 

b) pisemnej – notatka w dzienniczku ucznia (kl. I – III) lub zwrotna kartka 

z informacją dla rodzica. 

W przypadku braku podpisu rodzica/prawnego opiekuna w dzienniczku 

lub na kartce uczeń zostaje pod opieką szkoły do momentu zakończenia 

lekcji wg stałego planu. 

6) dokonują ogólnych oględzin pomieszczeń, w których mają prowadzić                 

z dziećmi zajęcia i w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub zagrożeń 

zgłaszają je bądź dyrektorowi lub szkolnemu koordynatorowi  

     ds. bezpieczeństwa. 

2. Pracownicy szkoły zgłaszają do dyrektora uwagi, spostrzeżenia i propozycje 

rozwiązań problemów związanych z bezpieczeństwem. 

3. Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa zgłasza do dyrektora szkoły uwagi, 

spostrzeżenia i propozycje rozwiązań problemów związanych z bezpieczeństwem. 

4. Nauczyciele i pedagog prowadzą rozmowy i zajęcia poświęcone tematyce 

bezpieczeństwa i zagrożeń. 

5. Szkoła współpracuje z policją i Strażą Miejską w Szczawnie - Zdroju w zakresie 

działań prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci oraz zagrożeń, 

6. Osoby obce przebywające na terenie szkoły zgłaszają swoją obecność dyrektorowi    

lub personelowi szkoły powód wejścia do placówki. 

7. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia lub wypadku pracownicy powiadamiają 

dyrektora, a ten odpowiednie służby. 

8. Nauczyciele i pedagog współpracują z rodzicami dzieci – na bieżąco  informują          

o zagrożeniach i sprawach bezpieczeństwa danego dziecka. 

9. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne warunki, ochronę przed przemocą, 

uzależnieniem, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

1) Warunki techniczne obiektu dostosowane są do wymaganych prawem norm: 

a) aktualne przeglądy techniczne obiektu, 

b) powierzchnie sal lekcyjnych dostosowane są  do ilości uczniów, 

c) boisko szkolne  jest bezpiecznym miejscem zabaw, 

d) szkoła stosuje i przestrzega zasady bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, 

e) personel szkoły bierze udział w szkoleniach związanych  

   z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

2) Szkoła zatrudnia Starszego Inspektora BHP odpowiedzialnego za organizację  

     i kontrolę bezpiecznych warunków pracy. 

 

§ 8 

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład 

zajęć i możliwości kadrowe. 
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2. Nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycieli –             

załącznik nr 2. 

 

§ 9 

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego                            

z nauczycieli uczących w tym oddziale. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego 

opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio: 

1) klasy I-III – 3 lata, 

2) klasy IV-VI – 3 lata. 

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor. 

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

1) z urzędu, 

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 

5. Wnioski o których mowa w ust. 4 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie                     

ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni. 

6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Organa szkoły 

 

§ 10 

      Organami szkoły są: 

1. dyrektor, 

2. rada pedagogiczna, 

3. rada rodziców, 

4. samorząd uczniowski. 

 

§ 11 

Dyrektor szkoły 

 

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

 

§ 12 

1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie 

pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

2. Dyrektor w szczególności: 

1) zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, 
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2) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową 

szkoły: 

a) przedkłada radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki 

klasyfikacji i promocji uczniów, 

b) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, 

przenoszenia ich do innych klas i oddziałów, 

c) występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia    

do innej szkoły w sytuacjach, gdy system kar obowiązujący w szkole 

oraz procedury reagowania w sytuacjach trudnych nie przyniosły 

oczekiwanego rezultatu,      

d) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych                        

w odrębnych przepisach, 

e) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką      

nad nauczycielami, 

f) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji                       

o Prawach Dziecka, 

g) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

3) w zakresie spraw organizacyjnych: 

a) przygotowuje projekty planów pracy szkoły, 

b) opracowuje arkusz organizacji szkoły, 

c) ustala tygodniowy rozkład zajęć. 

4) w zakresie spraw finansowych: 

a) opracowuje plan finansowy szkoły, 

b) realizuje plan finansowy, w szczególności poprzez dysponowanie 

określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających 

zasady gospodarki finansowej szkół. 

5) w zakresie spraw administracyjnych: 

a) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą 

szkoły, 

b) organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt 

szkolny, 

c) organizuje i nadzoruje pracę kancelarii szkoły, 

d) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentów przez nauczycieli   

oraz prawidłowe wykorzystywanie druków szkolnych, 

e) organizuje przeglądy techniczne obiektów oraz prac konserwacyjno-

remontowych, 

f) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego. 

6) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: 

a) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego     

w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły. 
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§ 13 

1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. 

2. W zakresie o którym mowa w ust. 1, dyrektor w szczególności: 

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych 

nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 

3) decyduje, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły, 

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku 

temu niezbędnych warunków, 

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie 

ustalonym odrębnymi przepisami, w a szczególności: 

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły, 

b) ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników 

szkoły, 

c) ustala regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. 

 

§ 14 

          Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz. 

 

§ 15 

1. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.     

W przypadku uchwały niezgodnej z przepisami prawa dyrektor szkoły wstrzymuje 

realizację  tej uchwały i informuje o tym niezwłocznie organ prowadzący szkołę      

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają 

postanowienia Regulaminu rady pedagogicznej – załącznik nr 3. 

 

§ 16 

1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i organami samorządu uczniowskiego. 

2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych     

z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności: 

1) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego        

oraz informacje o działalności szkoły, 

2) udziela radzie rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły. 
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§ 17 

Rada pedagogiczna 

    

W szkole działa rada pedagogiczna. 

 

§ 18 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział 

inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym rady jest dyrektor. 

4. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa Regulamin działalności 

uchwalony przez radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia: 

1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań 

Rady Pedagogicznej, 

2) wewnętrzną organizację rady pedagogicznej, 

3) kompetencje Przewodniczącego rady pedagogicznej, 

4) zasady dopuszczania do udziału w pracach rady pedagogicznej osób 

niebędących członkami tego organu szkoły. 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę 

szkoły lub placówki, 

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

   3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów  pedagogicznych     

w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły                     

lub placówki, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

6.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki, 

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

wyróżnień,  

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

7. Dyrektor może wystąpić do rady pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej 

sprawie dotyczącej działalności szkoły. 

8. Rada pedagogiczna: 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
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1) uchwala wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

2) uchwala i nowelizuje statut, 

3) występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia 

statutu albo niektórych jego postanowień. 

9. W szkole tworzy się spośród członków rady pedagogicznej zespoły nauczycielskie: 

 1) Zespół przedmiotowo wychowawczy wychowawców klas I - III, do którego zadań 

 należy: 

 a) ustalanie i modyfikowanie programów dla edukacji wczesnoszkolnej, 

 b) wymiana doświadczeń pedagogicznych, 

 c) praca nad rozwijaniem zainteresowań uczniów poprzez organizację wspólnych 

 działań, 

 d) omawianie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

 e) analizowanie efektywności kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej, 

 f) opracowywanie i analizowanie wyników osiągnięć uczniów, 

 g) analizowanie efektów kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej, 

 h) podejmowanie innych działań mających wpływ na jakościowy rozwój szkoły, 

 2) Zespół przedmiotowy nauczycieli uczących w klasach IV - VI, do którego zadań 

 należy: 

 a) opracowywanie narzędzi do badań osiągnięć uczniów, 

 b) wymiana doświadczeń pedagogicznych, 

 c) praca nad rozwijaniem zainteresowań uczniów poprzez organizację wspólnych 

 działań, 

 d) omawianie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

 e) podejmowanie wspólnych działań w celu stworzenia jak najlepszego wsparcia 

 uczniom z trudnościami dydaktycznymi, 

 f) opracowywanie i analizowane efektów kształcenia uczniów na II etapie 

 edukacyjnym, 

 g) wykonywanie innych działań wpływających na jakościowy rozwój szkoły. 

 3) Zespół wychowawczy złożony z pedagoga szkoły, dyrektora oraz wychowawców 

 poszczególnych klas, do którego zadań należy: 

 a) monitorowanie zachowań uczniowskich, 

 b) rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych, 

 c) współdziałanie z rodzicami i podejmowanie interwencji wychowawczych, 

 d) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb szkoły. 

  

§ 19 

Nauczyciel korzysta, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, z prawa do ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.  

 

§ 20 

Rada rodziców 

 

1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
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2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddział. 

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania rady rodziców, w tym wewnętrzną 

strukturę i tryb pracy rady określa Regulamin działalności rady rodziców – załącznik 

nr 10. 

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez radę rodziców, nie może być 

sprzeczny ze statutem. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, 

organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.                      

6. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale 

współpracuje z radą rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

 

§ 21 

1. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a)   programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści               

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego przez nauczycieli, 

      b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych                          

uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści       

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia      

lub wychowania, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4) wnioskowanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania, a także 

szkolnym zestawie podręczników, 

5) wyrażanie opinii w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania               

i szkolnego zestawu podręczników. 

 

 

§ 22 

Samorząd uczniowski 

 

1. Wszyscy uczniowie szkoły, z mocy prawa tworzą samorząd uczniowski. 

2. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów 

szkoły. 

3. Organami samorządu uczniowskiego są: 

1) przewodniczący samorządu uczniowskiego, 

2) zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego, 

3) kronikarze samorządu uczniowskiego. 

4. Organy samorządu uczniowskiego tworzą radę uczniowską. 
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5. Ogół uczniów wybiera spośród nauczycieli uczących w szkole opiekuna samorządu 

uczniowskiego. 

§ 23 

1. Przewodniczący samorządu reprezentuje radę uczniowską, w szczególności wobec 

organów szkoły. 

 

§ 24 

1. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa Regulamin 

samorządu uczniowskiego – załącznik nr 4 

2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu 

samorządu uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany                    

z uczniami poszczególnych oddziałów. 

3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu samorządu uczniowskiego              

oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia w porozumieniu z dyrektorem, opiekun 

samorządu. 

4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem. 

§ 25 

Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin samorządu uczniowskiego         

w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach  w poszczególnych oddziałach. 

 

§ 26 

Dyrektor zapewnia organom samorządu uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe 

warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna samorządu, 

którego powołuje. 

§ 27 

1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej           

i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak: 

1) prawo do zapoznawania 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, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania                       

i zaspokajania własnych zainteresowań.  

2. Samorząd uczniowski ponadto: 

1) może wyrażać opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela, 

2) występuje w sprawach określonych w statucie. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

Planowanie działalności szkoły 

 

§ 28 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok 

szkolny. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku 

szkolnego. 

 

§ 29 

       1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) plan pracy, 

2) arkusz organizacji szkoły, 

3) tygodniowy rozkład zajęć. 

 

§ 30 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji 

szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku 

szkolnego, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.  

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

szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych 

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 

§ 31 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora               

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne 

zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala 

nauczyciel. 

§ 32 

 Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ V  

 

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej 

 

§ 33 

1.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły 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,  

 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.  

      1a. Wszelkie inne formy zajęć wynikające z realizacji dodatkowych projektów i 

 programów, w tym  finansowanych ze środków Unii Europejskiej, odbywają  się poza 

 obowiązkowymi i dodatkowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej 

 szkoły.   

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 – 60 minut zachowując ogólny 

 tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie lekcji). 

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych można zorganizować krótkie przerwy 

 międzylekcyjne. 

4. Uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością szkoła zapewnia realizację zaleceń 

 zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie                             

 z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia 

 specjalnego, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych           

 oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

 ogólnodostępnych lub integracyjnych.  

 

§ 34 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

      w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów  obowiązkowych, określanych planem nauczania zgodnym                      

z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. 

1a. Od roku szkolnego 2014/2015, począwszy od klas pierwszych  liczba uczniów            

 w oddziale powinna być nie większa niż 25. 

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

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia 

zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady 

oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 25. 

1c.Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów o 2  

w oddziale na wniosek rady oddziałowej  oraz po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. W takim przypadku w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który 

wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

w danym oddziale. Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów może 

funkcjonować w ten sposób w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

1d. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może 
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postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III.  Odbywa się to  

po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub na ich wniosek  

po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. 

 

2. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność 

stworzenia optymalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału 

oddziałów na grupy: 

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki    

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, 

2) zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach  

do 26 uczniów. 

3. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, należy uwzględniać zasady 

wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość 

środków finansowych posiadanych przez szkołę. 

 

§ 35 

1. Szkoła prowadzi monitoring uczniów pod kątem uzdolnień i informuje rodziców          

o wykrytych zdolnościach, wskazując na konkretne możliwości ich rozwoju. 

2. Szkoła zapewnia zdolnemu uczniowi możliwość nauki dostosowanej do jego potrzeb. 

3. Nauczyciel pracujący z uczniem zdolnym jest zobowiązany do: 

1) ciągłego poszukiwania najbardziej aktywizujących form i metod pracy w procesie 

lekcyjnym i działalności pozalekcyjnej,  

2) demonstrowania programu i osiągnięć indywidualnych ucznia, 

3) udzielania informacji dotyczących zajęć pozaszkolnych, placówek, w których uczeń 

może rozwijać swoje zdolności. 

4. Nauczyciele w pracy z uczniem zdolnym podejmują działania mające na celu rozwój 

dziecka, m.in.: 

1) przyspieszenie tempa nauki, 

2) poszerzanie treści programowych i pozaprogramowych, 

3) różnicowanie poziomu trudności, 

4) inspirowanie uczniów zdolnych do aktywności twórczej i oryginalności myślenia, 

5) szczególna współpraca z rodzicami dotycząca poszerzania zdolności dziecka. 

 

§ 36 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe 

mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym  w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek        

i wyjazdów. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych             

przez szkołę środków finansowych. 

 

 

 

 



 15 

ROZDZIAŁ VI 

 

Zasady współdziałania z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo 

i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

 

§ 37 

 

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną polega na: 

1) kierowaniu uczniów z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi na badania      

psychologiczno – pedagogiczne, 

2) przekazywaniu poradni opinii o  uczniach kierowanych na badania, 

3) konsultacjach w sprawie działań zastosowanych wobec uczniów ze strony poradni 

lub szkoły pod kątem efektywności, 

4) kierowaniu rodziców i uczniów  na indywidualne rozmowy z pracownikami 

poradni, 

5) prowadzeniu działalności informacyjnej dotyczącej zakresu działań poradni, 

6) organizowaniu planu zajęć szkolnych uczniom, którzy realizują indywidualny tok 

nauki lub nauczanie indywidualne, 

7) udziale uczniów w zajęciach terapeutycznych dostosowanych do ich potrzeb  

      ( realizowanych w szkole lub PP-P), 

8) udziale w szkoleniach, warsztatach organizowanych przez poradnię, 

9) współpracy w zakresie badań diagnostycznych uczniów realizowanych w szkole, 

10) informowaniu wychowawców i nauczycieli o wynikach badań uczniów pod kątem 

zaleceń dydaktyczno - wychowawczych .  

2. Współpraca z KM Policji  i Strażą Miejską polega na: 

1) prowadzeniu pogadanek dla uczniów w ramach działań prewencyjnych, 

2) konsultacjach dotyczących sytuacji uczniów z trudnościami wychowawczymi, 

3) współdziałaniu w sprawach uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

demoralizacją, 

4) interwencjach w środowisku rodzinnym uczniów w sytuacjach zagrożenia, 

5) udziale w spotkaniach z rodzicami i zebraniach klasowych, 

6) podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia uczniów 

przestępczością i demoralizacją, 

7) prowadzeniu działalności edukacyjnej skierowanej na nauczycieli  

8) współdziałaniu w zakresie realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych. 

3. Współpraca z Sądem Rodzinnym polega na: 

1) współpracy z kuratorami uczniów  - konsultacje dotyczące funkcjonowania 

uczniów w szkole i środowisku rodzinnym, ukierunkowanie działań opiekuńczo – 

wychowawczych, 

2) kierowaniu do sądu spraw uczniów zagrożonych demoralizacją ze strony 

środowiska rodzinnego oraz związanych z zaniedbaniami obowiązków 

rodzicielskich, 

3) opracowywaniu opinii o uczniach dla potrzeb sądu, 
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4) udziale nauczycieli w rozprawach sądowych  dotyczących uczniów (w przypadku 

wezwań). 

4. Współpraca z Rodzinnym Ośrodkiem Adopcyjnym polega na: 

1) przepływie  informacji o rodzinach adopcyjnych i sytuacji emocjonalno – prawnej, 

2) konsultacjach w zakresie  wspólnych działań, formach pomocy udzielanej uczniom 

w rodzinach adopcyjnych i funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i rodzinnym. 

5. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  polega na: 

1) współdziałaniu z zakresie pomocy socjalnej uczniom z rodzin zagrożonych 

ekonomicznie, 

2) prowadzeniu działalności informacyjnej i doradczej dla uczniów i ich rodzin       

n/t form pomocy ( uzależnienia, demoralizacja, przemoc, pomoc materialna itp.), 

3) wymianie informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej i prawnej rodzin 

uczniów, 

4) wspólnej interwencji w środowisku rodzinnym uczniów w sytuacjach zagrożeń, 

5) współdziałaniu w działaniach związanych z pomocą ekonomiczną rodzinom, 

6) współudziale w szkoleniach organizowanych na rzecz pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej rodzinom dysfunkcyjnym,   

7) konsultacjach w zakresie podejmowania wspólnych działań z Niebieską Linią           

i  psychologiem Punktu Interwencyjnego na Rzecz Ofiar Przemocy  w Rodzinie. 

 

§ 38 

1. Szkoła organizuje różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie; 

1) pomoc psychologiczno - pedagogiczna:  

a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

b) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

c)  zajęcia logopedyczne, 

d) zajęcia terapii pedagogicznej, 

e) zadania wynikające z planu pracy: wychowawców, pedagoga, pielęgniarki 

szkolnej, nauczyciela biblioteki (zajęcia z elementami socjoterapii, 

biblioterapii, profilaktyczne, psychoedukacyjne, zajęcia w ramach godzin 

do dyspozycji wychowawców ), 

f) indywidualne konsultacje i spotkania z pedagogiem szkolnym dla uczniów    

i rodziców – poradnictwo pedagogiczne, 

g) przestrzeganie zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wobec 

uczniów przebadanych, m.in. : 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb 

uczniów,  

 objęcie opieką dydaktyczno – wychowawczą w ramach działań 

wymienionych w pkt. a) – e), 

 organizowanie nauczania indywidualnego na podstawie 

orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,  
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 zwolnienia ucznia z nauki jednego lub kilku przedmiotów            

na podstawie opinii Poradni Specjalistycznej na wniosek 

rodziców,  

 umożliwienie uczniom realizacji indywidualnego programu        

lub toku nauki,  

 umożliwienie uczniom z orzeczeniami o potrzebie  kształcenia 

specjalnego realizacji programu w szkole macierzystej. 

h) wnioskowanie do Wydziału Rodzinnego przy Sądzie Rejonowym                

o podjęcie działań w przypadku rażących zaniedbań ze strony rodziny      

lub zagrożeń przemocą , demoralizacją, uzależnieniem itp., 

i) współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły  

m.in.: KM Policji w Wałbrzychu, Rodzinnym Ośrodkiem Adopcyjnym, 

kuratorami sądowymi, Strażą Miejską, Rodzinnym Ośrodkiem 

Interwencyjno – Mediacyjnym w Wałbrzychu, Urzędem Miejskim              

w Szczawnie – Zdroju (psycholog, Niebieska Linia, Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ), 

j) podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

2. W szkole prowadzona jest pomoc socjalna, m.in.: 

1) bezpłatne dożywianie ( śniadania, obiady ), 

2) stypendia socjalne, 

3) zwolnienia z opłat za ubezpieczenie, 

4) zapomogi celowe np. dofinansowanie do zakupu: podręczników i innego 

wyposażenia szkolnego wskazanego przez rodziców, 

5) pomoc rzeczowa realizowana przez sponsorów (darczyńców), Urząd Miasta, 

Ośrodek Pomocy Społecznej itp. 

3. Pomoc psychologiczną, pedagogiczną i socjalną organizuje pedagog szkolny  

  we współpracy z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi   

działalność szkoły. Jest ona zawsze adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb ucznia. 

 

 

ROZDZIAŁ VII  

 

Wewnątrzszkolny system oceniania 

 

§ 39 

Cele oceniania wewnątrzszkolnego 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

2) zachowanie uczniów. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz postępach w tym zakresie, 
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2) uświadomienie uczniowi, w jakim stopniu opanował wiadomości i umiejętności, 

3)  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

5) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, 

6) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom  i nauczycielom informacji   

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –

 wychowawczej, 

8) ustalanie ocen śródrocznych, rocznych i końcowych z poszczególnych przedmiotów 

i zachowania. 

 

§ 40 

Zakres wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje: 

1. szczegółowe wymagania edukacyjne wynikające z realizowanych programów 

nauczania, 

2. sposoby bieżącego, śródrocznego oceniania, klasyfikowania i promowania, 

3. kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i kryteria oceniania zachowania, 

4. ustalenie sposobu i warunków pozyskiwania rodzicom/prawnym opiekunom 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 

5. zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych                   

i sprawdzających. 

§ 41 

Ponadprzedmiotowy charakter nauczania i wynikające z niego ponadprzedmiotowe 

umiejętności ucznia. 

 

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie kształcenia, za najistotniejsze uważa się 

umiejętności o charakterze ponadprzedmiotowym. 

 

§ 42 

Ocenianie klasyfikowanie i promowanie uczniów 

I etap edukacyjny  

 

1.  Celem kształcenia w I etapie edukacyjnym jest wspomaganie wszechstronnego               

i harmonijnego rozwoju ucznia. Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności, dzieci 

powinny nauczyć się samokontroli i samooceny wykonywanej pracy. 

2. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie ma na celu: 

1) diagnozowanie osiągnięć ucznia – rozpoznawanie poziomu postępów w rozwoju, 

2) informowanie – przekazywanie informacji, co dziecko zdołało opanować, poznać, 

zrozumieć, jakie ma uzdolnienia i zainteresowania, nad czym musi jeszcze 

popracować, co zmienić, udoskonalić, 
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3) motywowanie – zachęcanie dziecka do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodawania 

wiary we własne możliwości i umiejętności. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje następujące obszary aktywności uczniów: 

1) rozwój poznawczy: mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, elementy wiedzy         

o języku (gramatyka i ortografia), umiejętności matematyczne (arytmetyka                    

i geometria), umiejętności i wiedza przyrodnicza, geograficzna i historyczna. 

2) rozwój artystyczny, 

3) rozwój społeczno – emocjonalny i fizyczny. 

4.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców        

o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i zasadach oceniania. 

5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

o zasadach oceniania osiągnięć i wiadomości oraz zachowania. 

6. Nauczyciel określa osiągnięcia edukacyjne ucznia w oparciu o: 

1) obserwację ucznia, 

2) analizę prowadzonej dokumentacji, 

3) wytwory i pracę ucznia. 

7. Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę: 

1) poziom umiejętności i wiadomości, 

2) jakość wykonanej pracy, 

3) możliwości ucznia, 

4) wkład pracy. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości ucznia, u którego stwierdzono 

trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym. 

9. Ocenianie w klasach I-III odbywa się w formie: 

1) oceniania bieżącego, 

2) śródrocznej oceny opisowej, 

3) rocznej oceny opisowej. 

10. Ocenianie bieżące obejmuje: 

1) ocenianie codziennych kart pracy uczniów, 

2) systematyczne ocenianie osiągnięć w dzienniku, 

3) przydzielanie uczniom sześciopoziomowej skali oceniania (W – wspaniale,             

B – bardzo dobrze, D – dobrze, Z – zadowalająco, S – słabo, N- niezadowalająco), 

4) ocenianie werbalne, 

5) ocenianie przez gest i mimikę, 

6) recenzję pracy. 

10a. Nauczyciel uzasadnia swoją ocenę w formie ustnej, a w uzasadnionych przypadkach 

pisemnym komentarzem. 

11. Kryteria oceniania bieżącego. 

Poziom opanowania wiadomości i umiejętności: 
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1)  Ocenę wspaniałą (W) może otrzymać uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności 

znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie oraz potrafi              

bez pomocy nauczyciela posługiwać się nią i rozwiązywać zagadnienia programowe 

w sposób twórczy. Wykazuje się wiedzą pozaszkolną, bierze udział i zdobywa 

znaczące miejsce w konkursach edukacyjnych, jest aktywny i pracuje                      

we właściwym tempie. 

2) Ocenę bardzo dobrą (B) otrzymuje uczeń, który posiada pełny zakres wiedzy        

i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie oraz bardzo dobrze 

się nimi posługuje i potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania nowych 

zadań i problemów. Pracuje samodzielnie i wykazuje aktywność w trakcie zajęć.  

3) Ocenę dobrą (D) uzyskuje uczeń pracujący systematycznie, czasami korzystający 

z pomocy nauczyciela, który opanował wiadomości i umiejętności objęte 

programem, ale popełnia nieliczne pomyłki. Samodzielnie wykonuje typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne.  

4) Ocenę zadowalającą (Z) otrzymuje uczeń, który częściowo opanował 

wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania w danej klasie, w swojej 

pracy popełnia błędy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, czasem     

z pomocą nauczyciela.  

5) Ocenę słabą (S) uzyskuje uczeń, który ma braki w opanowanych wiadomościach            

i umiejętnościach, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne                     

i praktyczne wyłącznie przy pomocy nauczyciela.  

6) Ocenę niezadowalającą (N) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 

określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach              

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobycie wiedzy, nie jest w stanie 

rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 

12. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  

po I semestrze i ustaleniu oceny opisowej. 

13. Klasyfikowanie roczne opiera się na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia           

w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania     

w oparciu o zebraną dokumentację. 

14. W edukacji wczesnoszkolnej oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ocenami 

opisowymi – pisemną informacją nauczyciela na temat wykonania zadań szkolnych          

przez uczniów. Ma ona charakter interakcyjny. Koncentruje się na indywidualnym rozwoju 

ucznia    i eliminuje rywalizację między uczniami. 

15. Ocena z języka obcego jest również oceną opisową. 

16. Oceny klasyfikacyjne nauczyciele przygotowują na 7 dni przed posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

17. Dokumentację procesu oceniania w I etapie edukacyjnym stanowią: 

1) dziennik zajęć lekcyjnych, 

2) karta śródrocznej oceny opisowej ucznia. 

3) arkusz ocen, 

4) świadectwo szkolne. 



 21 

18. Ocena z zachowania dotyczy rozwoju społeczno – emocjonalnego ucznia i uwzględnia: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia 

społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 

2) kulturę osobistą, aktywność, stosunek do obowiązków szkolnych. 

19. Ocena z zachowania ucznia kl. I – III jest oceną opisową. 

20. Ocena z zachowania w kl. I – III  nie może mieć wpływu na: 

1) ocenę z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej. 

21. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

22. Rodzice informowani są o postępach edukacyjnych i zachowaniu dzieci na zebraniach   

oraz podczas indywidualnych kontaktów. 

23. Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie – jeżeli spełnił 

wymagania edukacyjne na poziomie danej klasy. 

24. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

powinna w miarę swoich możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

25. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia poziomu 

umiejętności i wiadomości z powodu nieobecności ucznia na zajęciach, przekraczających 

połowę czasu w szkolnym planie nauczania. 

26. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III  szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy                         

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

 

 

§ 43 

Założone osiągnięcia uczniów po ukończeniu I etapu edukacyjnego 

 

Edukacja polonistyczna 

Uczeń kończący klasę III: 

1) korzysta z informacji: 

a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, 

b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga        

z nich wnioski, 

c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta                  

ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym, 

d) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; 

potrafi z nich korzystać; 

2) analizuje i interpretuje teksty kultury: 

a) przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt             

z dziełami literackimi, 

b) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, 

wskazuje głównych bohaterów, 

c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, 



 22 

d) ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie           

i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat, 

e) pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych 

środków dydaktycznych; 

3) tworzy wypowiedzi: 

a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list 

prywatny, życzenia, zaproszenie, 

b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, 

c) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne 

zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, 

d) dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, 

stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym                          

i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe, 

e) dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy 

w zdaniu, zdania w tekście, 

f) pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność 

gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, 

g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości 

samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. 

 

Język obcy nowożytny 

Uczeń kończący klasę III: 

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego); 

2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 

3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także             

za pomocą obrazów, gestów,  

d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także               

w nagraniach audio i video); 

4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; 

5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje 

wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze 

udział w mini przedstawieniach teatralnych; 

6) przepisuje wyrazy i zdania; 

7) w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, 

książeczek, środków multimedialnych; 

8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 
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Edukacja muzyczna 

Uczeń kończący klasę III: 

1) w zakresie odbioru muzyki: 

a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:  

– śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów          

w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy, 

– gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) 

oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty), 

– realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy      

i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, 

zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje), 

– tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, 

prostego tańca ludowego, 

b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, 

akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża 

ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz), 

c) aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami 

pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory 

wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach 

głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, 

gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy 

muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części); 

2) w zakresie tworzenia muzyki: 

a) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje 

ruchowe do muzyki, 

b) improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad, 

c) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 

 

Edukacja plastyczna 

Uczeń kończący klasę III: 

1) w zakresie percepcji sztuki: 

a) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami 

sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym                    

i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu 

placówek kultury działających na ich rzecz, 

b) korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności 

twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora); 

2) w zakresie ekspresji przez sztukę: 

a) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu 

plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie            

i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne), 

b) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące 

kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury 
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w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów 

medialnych); 

3) w zakresie recepcji sztuki: 

a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, 

sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film)        

i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne              

i sztukę ludową, 

b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące             

do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy 

charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi       

dla tych dziedzin działalności twórczej). 

 

Edukacja społeczna 

Uczeń kończący klasę III: 

1) odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi 

słabszych i pomaga potrzebującym; 

2) identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe            

i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie,          

że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania; 

3) wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy 

grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami            

w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy       

i wypoczynku; 

4) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie,             

że wszyscy ludzie mają równe prawa; 

5) zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje 

je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; 

6) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie 

mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność; 

7) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia 

historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, 

w której mieszka, dla Polski i świata; 

8) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi 

i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz; 

9) zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, 

niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, 

policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. 
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Edukacja przyrodnicza 

Uczeń kończący klasę III: 

1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże 

przyczynę ze skutkiem; 

2) opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące                   

i w zbiornikach wodnych; 

3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, 

nizinnego, górskiego; 

4) wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje         

i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 

5) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; 

6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie 

zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, 

nadmierny hałas, kłusownictwo); 

7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: 

a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, 

b) znaczenie powietrza i wody dla życia, 

c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 

8) nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek); 

9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność 

kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza; 

10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); 

orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu 

burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich 

sytuacjach. 

 

Edukacja matematyczna 

Uczeń kończący klasę III: 

1) liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 

100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; 

2) zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 

3) porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, 

=); 

4) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); 

sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; 

5) podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia 

za pomocą mnożenia; 

6) rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka        

(bez przenoszenia na drugą stronę); 

7) rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym 

zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); 

8) wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach 

codziennych wymagających takich umiejętności; 
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9) mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz 

odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe 

obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych 

w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych,           

np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry); 

10) waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; 

wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń 

dwu mianowanych w obliczeniach formalnych); 

11) odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; 

12) odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi,             

np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); 

13) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; 

14) podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje 

chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; 

15) odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających 

cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, 

minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); 

16) rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, 

położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje 

odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów       

(w centymetrach); 

17) rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu                       

i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety). 

 

Zajęcia komputerowe 

Uczeń kończący klasę III: 

1) umie obsługiwać komputer: 

a) posługuje się myszą i klawiaturą, 

b) poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; 

2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje 

zainteresowania; korzysta z opcji w programach; 

3) wyszukuje i korzysta z informacji: 

a) przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej 

szkoły), 

b) dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach      

w określonym zakresie, 

c) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 

4) tworzy teksty i rysunki: 

a) wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, 

b) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; 

5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

a) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza 

kontakty społeczne, 
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b) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów     

i po dawania swojego adresu, 

c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu         

i multimediów. 

Zajęcia techniczne 

 

Uczeń kończący klasę III: 

1) zna środowisko techniczne na tyle, że: 

a) orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku   

(„jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa 

domowego, 

b) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, 

samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, 

laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki 

mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń 

elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa), 

c) określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych 

(łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie            

i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie); 

2) realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu: 

a) przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, 

dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, 

materiały włókiennicze) oraz narzędzia, 

b) rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej    

i zespołowej, 

c) posiada umiejętności: 

– odmierzania potrzebnej ilości materiału, 

– cięcia papieru, tektury itp., 

– montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając          

z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, 

makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów                 

i statków, 

– w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych 

i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów; 

3) dba o bezpieczeństwo własne i innych: 

a) utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

b) właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze)           

i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji 

wypadku. 
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Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 

 

Uczeń kończący klasę III: 

1) w zakresie sprawności fizycznej: 

a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut, 

b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka 

kręgosłupa; 

2) w zakresie treningu zdrowotnego: 

a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót 

w przód, 

b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi 

przeszkodami, 

c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie; 

3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku: 

a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 

b) jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach, 

c) bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach 

sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego, 

d) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie                  

z porażkami w miarę swoich możliwości; 

4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: 

a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność 

fizyczna, 

c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków 

chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem, 

d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole, 

e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; 

posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,  

f) potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo 

zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

 

§44 

Zasady sprawdzania poziomu osiągnięć opanowania wymagań edukacyjnych 

wynikających z programów nauczania 

na II etapie edukacyjnym. 

1. Oceny bieżącego opanowania wymagań edukacyjnych wyrażone są w skali rozszerzonej     

o wartości pośrednie: 

 - ocena celująca (6), 

 - ocena bardzo dobra plus (+5), 

 - ocena bardzo dobra (5), 

 - ocena bardzo dobra minus (-5), 

 - ocena dobra plus (+4), 
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 - ocena dobra (4), 

 - ocena dobra minus (-4), 

 - ocena dostateczna plus (+3), 

 - ocena dostateczna (3), 

 - ocena dostateczna minus (-3), 

 - ocena dopuszczająca plus (+2), 

 - ocena dopuszczająca (2), 

 - ocena dopuszczająca minus (-2), 

 - ocena niedostateczna (1). 

2. Określa się minimalną ilość ocen cząstkowych w semestrze z przedmiotów realizowanych 

w wymiarze: 

1) 1 godz. tygodniowo – 3 oceny, 

2) 2 godz. tygodniowo – 4 oceny, 

3) 3 godz. tygodniowo – 6 ocen, 

4) 4 godz. tygodniowo – 8 ocen, 

5) 5-6 godz. tygodniowo – 10 ocen. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest możliwość wystawienia oceny semestralnej 

w oparciu o mniejszą ilość ocen cząstkowych. 

3. W celu usystematyzowania pracy w szkole obowiązuje budżet godzin wyliczany w oparciu 

o wzór: ilość tygodni nauki pomnożony przez ilość godzin danego przedmiotu realizowanych 

w tygodniu. Z tego 10 % można przeznaczyć się na ewentualne wycieczki, powtórki,… 

4. Ocenianie cząstkowe powinno być prowadzone systematycznie. 

5. Wpływ na ocenę semestralną/końcową/ roczną mają: 

1) oceny z prac klasowych i sprawdzianów, 

2) oceny z innych prac pisemnych i ustnych, 

3) oceny za aktywną pracę w czasie zajęć lekcyjnych, 

4) oceny za prace domowe, 

5) inne formy zaangażowania. 

Przy wystawianiu ocen najważniejszą rolę odgrywają oceny opisane  

w ust. 5 pkt. 1) – 3). 

6. Stopień opanowania przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań 

edukacyjnych kontroluje się przez; 

1) pisemne formy wypowiedzi: 

a) prace klasową – obejmuje zakres jednego lub więcej działów 

programowych, zapowiadana jest na co najmniej tydzień                    

przed terminem, poprzedzona wpisem w dzienniku i lekcją 

powtórzeniową, 

b) sprawdzian – obejmuje nie więcej niż 5 ostatnich tematów, 

zapowiedziany jest co najmniej tydzień wcześniej, poprzedzony 

wpisem w dzienniku, 

c) kartkówkę - obejmuje jeden zakres tematyczny materiału , nie musi 

być zapowiedziana przez nauczyciela, 
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d) test – obejmuje międzyprzedmiotowy zakres materiału, występuje     

w postaci pytań jedno- bądź wielokrotnego wyboru oraz zadań 

otwartych, zapowiedziany jest na co najmniej trzy dni wcześniej,  

2) ustne formy wypowiedzi; 

a) odpowiedzi ustne, 

b) prezentację efektów pracy indywidualnej i grupowej, wykonywanej     

w szkole lub w domu. 

3) zaangażowanie ucznia; 

a) odrabianie zadań domowych, 

b) przygotowanie do lekcji, 

c) aktywność w czasie lekcji, 

d) współpraca w grupie. 

7. Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy     

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć: 

1) w przypadku wychowania fizycznego należy brać pod uwagę                            

w szczególności: 

a) uczestnictwo w zajęciach - frekwencja,  

b) aktywność ucznia, 

c) wykonywanie zadań w sposób najlepszy do posiadanych umiejętności. 

2) w przypadku techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę                          

w szczególności: 

a)  przynoszenie przyborów i materiałów potrzebnych do wykonania 

poszczególnych prac,  

b) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

c) ukończenie każdej pracy, 

d) dbałość o estetykę wytworów. 

8. Jedna klasa nie może pisać więcej jak dwóch kontrolnych prac pisemnych w tygodniu. 

9. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy nauczyciel sprawdza i ocenia w terminie 

dwóch tygodni. 

10. Pisemne formy wypowiedzi z danego roku szkolnego obowiązkowo są przechowywane 

przez nauczyciela do 31 sierpnia i w razie potrzeby udostępniane kontroli, dyrekcji               

lub rodzicowi. 

11. Rodzic/prawny opiekun ma możliwość wglądu do dokumentów nauczania dziecka 

podczas zebrań z wychowawcą lub indywidualnej rozmowy z nauczycielem przedmiotu (po 

wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania).  

12. Nauczyciel może przekazać wymieniony w pkt. 10 dokument nauczania uczniowi, a ten 

powinien przedstawić go do podpisu swojemu rodzicowi/prawnemu opiekunowi. 

13. Rodzic/prawny opiekun jest obowiązany podpisać dokument nauczania, który jest formą 

informacji o przebiegu nauczania jego dziecka. 

14. Dokument nauczania musi być zwrócony nauczycielowi: 

a) następnego dnia po otrzymaniu go od nauczyciela, 

b) na kolejnej lekcji po otrzymaniu go przez nauczyciela. 
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15. Jeżeli uczeń nie zwróci dokumentu nauczania zgodnie z pkt 13 a) i b), nauczyciel           

nie przekazuje dla rodzica kolejnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, 

ponieważ nie będzie mógł zapewnić przestrzegania pkt 10. 

16. Jeżeli nastąpi sytuacja opisana w pkt. 15, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wglądu 

do dokumentów nauczania dziecka tylko podczas zebrań z wychowawcą lub indywidualnej 

rozmowy z nauczycielem przedmiotu. 

17. Nauczyciel powinien uzasadnić uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom 

wystawioną ocenę. 

17a. Sposoby uzasadniania ustalonej oceny:  

1) W przypadku ocen z odpowiedzi ustnych umotywowanie polega na uwzględnieniu 

mocnych  i słabych stron odpowiedzi ucznia, przy wzięciu pod uwagę: zgodności 

merytorycznej, spójności oraz twórczego podejścia ucznia do treści,  

2)  Przy uzasadnianiu ocen ze sprawdzianów i prac pisemnych, istotne jest, aby określone 

zostały ścisłe kryteria – skala procentowa, punktowa, zakres materiału, według którego 

nauczyciel wystawia ocenę. Kryteria muszą być zgodne z przedmiotowym systemem 

oceniania.  

3) W przypadku prac domowych oraz ćwiczeń na lekcji wysokość oceny uzależniona jest  

od stopnia realizacji materiału, a także indywidualnego wkładu pracy ucznia  

w przygotowaniu zadań domowych.                                                                                   

4)  Na ustny wniosek rodziców, który może dotyczyć każdej oceny uzyskanej przez ucznia, 

nauczyciel udziela uzasadnienia ustnego, powołuje się na: WSO i PSO, wymagania na 

poszczególne stopnie szkolne, kryteria oceniania danej aktywności ucznia i inne aspekty 

oceniania, w przypadku pracy pisemnej ucznia okazuje ją rodzicom, omawia sposób 

punktacji, komentarz lub informację zwrotną umieszczoną na pracy.  

5)  Ustne uzasadnienie każdej oceny winno zawierać wskazanie sposobu poprawy wyniku. 

18. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać pracy z całą klasą, powinien to uczynić 

w ciągu dwóch tygodni po przyjściu do szkoły lub w najbliższym terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela danego przedmiotu. 

19. Dni wolne od pytań ustala się po: 

1) Wszystkich Świętych, 

2) Bożym Narodzeniu, 

3) Wielkanocy, 

4) feriach zimowych.  

20. Na okres ferii i świąt nie zadaje się prac domowych. 

21. Do średniej ocen wlicza się także ocenę z realizowanych dodatkowych zajęć z języka 

niemieckiego. 

§ 45 

Zasady poprawiania i odwoływania się od ocen bieżących 

 

1. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu        

lub testu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny lub w terminie ustalonym przez 

nauczyciela przedmiotu, z którego otrzymał daną ocenę. 

2. Możliwość poprawy pozostałych ocen, które nie satysfakcjonują ucznia ustala on 

indywidualnie z nauczycielem danego przedmiotu. 
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3. Prace pisemne można poprawiać tyko raz. 

4. Zasady poprawy oceny z odpowiedzi ustnej ustala nauczyciel zajęć edukacyjnych. 

 

§ 46 

Zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny – II etap edukacyjny 

 

1. Szczegółowy zakres wymagań z wszystkich przedmiotów na poszczególne oceny stanowią 

przedmiotowe systemy oceniania, które stanowią załącznik nr 11 do niniejszego Statutu. 

2. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i rodziców/prawnych 

opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu 

się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów.  

§ 47 

Kryteria oceny z zachowania 

 

1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę: 

1) samoocenę ucznia, 

2) ocenę uczniów danej klasy, 

3) opinię Rady Pedagogicznej. 

2. Ocena semestralna, bądź roczna wystawiana przez wychowawcę uwzględnia opinie              

i spostrzeżenia zawarte w zeszycie obserwacji ucznia znajdującym się w każdym dzienniku 

lekcyjnym. Ocena z zachowania ucznia nie jest związana z jego funkcjonowaniem tylko       

na terenie placówki szkolnej, ale uwzględnia jego obecność w środowisku pozaszkolnym. 

3. Przy ustalaniu oceny śródrocznej, rocznej i końcowej należy uwzględnić następujące 

siedem kryteriów; 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) przygotowanie do zajęć lekcyjnych (m.in. przynoszenie podręczników, 

zeszytów,  przyborów szkolnych), 

b) systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje, usprawiedliwianie 

nieobecności i spóźnień. 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) umiejętność współdziałania w zespole klasowym, 

b) sposób wywiązywania się z powierzonych zadań, 

c) inwencja i pomysłowość w pracach wykonywanych w klasie, szkole. 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) angażowanie się w prace na rzecz środowiska, 

b) angażowanie się w imprezy klasowe, szkolne, 

c) reprezentacja szkoły przez udział w różnych konkursach, olimpiadach, 

zawodach. 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 
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a) kultura słowa (sposób wypowiadania się, słownictwo, sposób wypowiadania 

się na lekcji, okazywanie szacunku wobec starszych, poszanowanie 

rówieśników, zachowanie na zajęciach szkolnych i poza szkołą). 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: 

a) odpowiednie zachowanie na terenie szkoły oraz podczas wyjść i wycieczek, 

b) sposób traktowania młodszych i słabszych kolegów. 

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

a) kultura bycia i słowa, 

b) koleżeńskość i uczynność, 

c) uczciwość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, 

d) właściwe, kulturalne traktowanie wszystkich pracowników szkoły, 

e) odpowiednie poszanowanie mienia szkoły. 

7) okazywanie szacunku: 

a) dbanie o poszanowanie godności drugiego człowieka, 

b) udzielanie pomocy uczniom słabszym, oczekującym wsparcia, 

c) dbanie o estetykę otoczenia i szacunek dla pracy własnej i innych, 

d) nieuleganie złym wpływom. 

4. Raz w miesiącu wychowawca klasy dokonuje oceny stopnia przygotowania ucznia do zajęć 

lekcyjnych na podstawie zapisów dokonywanych przez nauczycieli w kartach dołączonych    

do dzienników lekcyjnych, wg poniższego schematu:   

wzorowa – 0 braków, 

bardzo dobra – 1 – 2 braki, 

dobra – 3 – 4 braki, 

poprawna – 5 – 6 braków, 

nieodpowiednia – 7 – 8 braków, 

naganna – 9 i więcej braków. 

5. Bieżąca ocena z zachowania ucznia, także semestralna, roczna i końcowa w klasach IV – 

VI wyraża się według następującej skali: 

1) ocena wzorowa, 

2) ocena bardzo dobra, 

3) ocena dobra, 

4) ocena poprawna, 

5) ocena nieodpowiednia, 

6) ocena naganna. 

6. Określa się minimalną liczbę ocen cząstkowych w semestrze z zachowania: 

1) kultura osobista - 2 oceny, 

2) stosunek do obowiązków szkolnych – 3 oceny, 

3) zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły – 2 oceny. 

W uzasadnionych przypadkach ocena semestralna może być wystawiona w oparciu                 

o mniejszą ilość ocen cząstkowych. 

7. Każdy uczeń Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju chcąc otrzymać ocenę 

wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną z zachowania musi spełniać poniższe kryteria 

szczegółowe; 
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1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, utożsamia się z zasadami 

zapisanymi w statucie szkoły i poprzez swoje zachowanie i aktywność      

na forum szkoły jest znany całej społeczności szkolnej, a także stanowi 

pozytywny wzór do naśladowania dla wszystkich uczniów, 

b) odznacza się nienagannymi manierami i wysokim poziomem kultury 

osobistej, ma bardzo dobre i prawidłowe relacje z nauczycielami i innymi 

pracownikami szkoły, zachowuje się kulturalnie nie tylko w szkole,          

ale i poza jej murami. Dba o estetykę stroju, jak również o kulturę języka 

nie używając nieodpowiedniego słownictwa. 

c) jako wzorowy uczeń jest zobowiązany do twórczego współudziału                

w co najmniej trzech spośród wymienionych przedsięwzięć: 

- KONKURSY I ZAWODY POZASZKOLNE 

Uczeń reprezentuje w nich szkołę dbając o jej honor i dobre imię, zdobywa 

nagrody i tytuł laureata lub finalisty, kwalifikuje się do kolejnego etapu. 

- IMPREZY OGÓLNOSZKOLNE 

Uczeń bierze czynny udział w imprezach takich jak: uroczystości państwowe            

i szkolne, apele uroczyste i okolicznościowe (Dzień Matki, Uroczystości 

Bożonarodzeniowe, Dni Szczawna-Zdroju). 

- ANIMOWANIE ŻYCIA SZKOŁY, KLASY 

Uczeń wzorowy bierze czynny w pracy samorządu szkolnego i samorządu 

klasowego, kieruje on także sprawnie organizacją imprez klasowych (andrzejki, 

wigilia klasowa, dzień wiosny). Widoczne jest jego wyraźne wsparcie 

wychowawcy w dbanie w dbanie o wystrój, estetykę i dekorację klasy. 

- AKTYWNOŚĆ W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ 

Organizuje koła pomocy koleżeńskiej, zwłaszcza wspiera kolegów będących          

w trudnej sytuacji  życiowej. Służy pomocą dzieciom mającym trudności w nauce, 

nie odmawia swojej pomocy chorym kolegom, przez dłuższy czas nieobecnym       

w szkole, zazwyczaj organizuje im pomoc w nadrobieniu zaległości. 

- INNE DZIAŁANIA 

Podejmuje się innych działań, przedsięwzięć, w których sam jest pomysłodawcą, 

realizatorem, uczestnikiem. Działania te zdobywają uznanie i pochwałę dyrektora 

szkoły, np. współpraca z instytucjami na terenie miasta.  

3) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) jako uczeń wykonuje obowiązki zapisane w statucie szkoły w stopniu bardzo 

dobrym, 

b) wyróżnia się na forum klasy, szkoły kulturą osobistą, nie ma zastrzeżeń 

odnośnie jego zachowania względem kolegów i dorosłych na terenie szkoły     

i poza nią, 

c) dba o cudzą własność, nie niszczy mienia szkolnego, 

d) reaguje na przejawy agresji wśród młodzieży na terenie szkoły i poza nią, 

e) dba o kulturę słowa, 

f) kultywując tradycje szkolne bierze udział w organizowaniu i prowadzeniu 

imprez klasowych lub szkolnych, 
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g) osiągane wyniki w nauce są wynikiem jego systematyczności w pracy, 

sumiennie wykonuje powierzone mu zadania, 

h) dba o estetykę swojego wyglądu, 

i) systematycznie uczęszcza na zajęcia i bierze w nich aktywny udział.  

4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) osiąga dobre i dostateczne wyniki w nauce w stosunku do swoich 

możliwości,  

b) nie przeszkadza innym w pracy a sam wywiązuje się powierzonych mu 

zadań, jest systematyczny w  wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych, 

c) w stosunku do nauczycieli, swoich rówieśników, młodszych i starszych 

kolegów zachowuje się właściwie, w dyskusji nie używa nieodpowiedniego 

słownictwa, wypełnia polecenia, wykazuje życzliwy stosunek do swoich 

kolegów, 

d) troszczy się o mienie klasy i szkoły, 

e) wspólnie z kolegami pomaga w przygotowaniu uroczystości klasowych,    

nie odmawia klasowym i szkolnym organizatorom, 

f) reaguje na przejawy agresji wśród kolegów (zgłasza incydent wychowawcy 

klasy, pedagogowi, dyrektorowi szkoły), 

g) dba o swój estetyczny wygląd i higienę osobistą. 

5) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) wypełnia obowiązki ucznia, ale nie wykazuje własnej i inicjatywy, 

zazwyczaj jest bierny i nie bierze udziału w imprezach klasowych czy 

szkolnych. Jeśli bierze udział to bardzo rzadko, 

b) nie bierze udziału w formach aktywności nadobowiązkowej i pozaszkolnej, 

c) w stosunku do pracowników szkoły zachowuje się poprawnie, w dyskusji 

nie używa nieodpowiedniego słownictwa, wypełnia polecenia, 

d) w relacjach z innymi uczniami nie zawsze zachowuje się właściwie, zdarza 

mu się otrzymać uwagi z powodu negatywnego zachowania 

niewykraczającego jednak poza dopuszczalne normy dla tego wieku, 

e) jest podatny na zabiegi wychowawcze ze strony pracowników szkoły. 

f) nie zwraca uwagi na konieczność poszanowania mienia szkoły, jest bierny     

na przejawy negatywnych zachowań w swoim otoczeniu. 

6) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) często ignoruje obowiązki względem nauki,  

b) lekceważąco reaguje na uwagi dorosłych korygujących jego zachowanie,   

nie wykonuje poleceń, odpowiada niegrzecznie, 

c) przeszkadza innym w pracy, narusza ład i porządek na lekcji, przeszkadza 

nauczycielowi w prowadzeniu zajęć (głośne rozmowy, lekceważące uwagi, 

prowokowanie kolegów i odciąganie ich uwagi od właściwego toku lekcji), 

d) nie angażuje się w życie klasy i szkoły, 

e) nie dba o cudzą własność, nie oddaje pożyczonych rzeczy, niszczy cudze         

i szkolne mienie, nie naprawia spowodowanych drobnych szkód mimo 

napomnień, 
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f) ma negatywne uwagi w dokumentacji szkolnej (zapisy w dzienniku   

lekcyjnym, dzienniczku uwag). 

7) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przygotowuje się do lekcji, lekceważy polecenia nauczyciela, swoim 

zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć, 

b) nie angażuje się w życie klasy i szkoły, 

c) nie uzupełnia zaległości w nauce, nie wywiązuje się z powierzonej mu 

pracy, 

d) w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły ma lekceważące 

podejście, niejednokrotnie jest bardzo arogancki, dyskutuje    i nie przeprasza, 

mimo upomnień nie zmienia swojego zachowania. 

e) w stosunku do kolegów stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną, otrzymuje 

uwagi dotyczące niekulturalnego zachowania, używa wulgarnego słownictwa, 

swoim agresywnym zachowaniem stanowi zagrożenie dla otoczenia, zwłaszcza 

dla młodszych dzieci, 

f) wyrządza duże szkody materialne, nie szanuje mienia innych osób i klasy, 

szkoły, 

g) kłamie, 

h) pali papierosy na terenie szkoły i poza nią, pije alkohol, używa                     

lub rozprowadza środki odurzające, 

i) zdarzyło mu się wymuszenie pieniędzy lub kradzież, 

j) ma dużo negatywnych uwag w dokumentacji szkolnej. 

8. Ocena z zachowania ucznia nie ma wpływu na ocenę z pozostałych zajęć edukacyjnych. 

9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

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

naganną ocenę roczną klasyfikacyjną z zachowania. 

10. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczna ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,               

a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

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

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń    

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 48 

Zasady oceniania z religii. 

 

1. Ocena z religii umieszczona jest na świadectwie szkolnym po ocenie z zachowania. 

2. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie zamieszcza się danych, 

z których wynikałoby, na zajęciach z jakiej religii uczeń uczęszczał. 

3. Ocenę z religii wlicza się do średniej ocen. 
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4. Ocena z religii nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy. 

5. Ocena bieżąca, semestralna i końcoworoczna wystawiona jest według skali ocen przyjętych 

w § 48 ust. 1. 

§ 49 

Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej.  

 

1. Oceny klasyfikacji końcowo rocznej i śródroczne (od klasy czwartej) ustala się w stopniach 

według skali: 

 stopień celujący  (6), 

 stopień bardzo dobry (5), 

 stopień dobry (4), 

 stopień dostateczny (3), 

 stopień dopuszczający (2), 

 stopień niedostateczny (1). 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia           

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych według skali określonej w § 49 ust. 1 oraz oceny zachowania według skali 

określonej w § 47 ust. 5 pkt 1) – 6). 

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

ocen z zachowania według skali określonej w § 49 ust. 1 oraz w § 47 ust.5 pkt 1) – 6). 

4. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

5. Na tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, nauczyciel zajęć edukacyjnych jest 

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów o wystawionych   

w dzienniku ocenach semestralnych  lub rocznych. 

6. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną wychowawca jest zobowiązany na piśmie                  

za potwierdzeniem poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla ucznia 

ocenach niedostatecznych i ewentualnym nieklasyfikowaniu.  

7. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną wychowawca zobowiązany jest do podania 

informacji uczniom oraz  rodzicom/prawnym opiekunom o przewidywanych ocenach 

semestralnych, rocznych i końcoworocznych. 

8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,    

a ocenę z zachowania wychowawca klasy.  

9. Sposób ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej: 

Na roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną ma wpływ: 

1. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności, 

2. Stopień rozumienia nauczanego materiału, 

3. Umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, 

4. Wkład pracy i wysiłek ucznia służący sprostaniu wymaganiom edukacyjnym. 

Ocena roczna i śródroczna nie jest średnią arytmetyczną. Uwzględnia wiedzę, umiejętności i 

aktywność ucznia, a oceny cząstkowe brane są pod uwagę w następującej kolejności: 
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1) Testy/prace pisemne/sprawdziany 

2) Kartkówki 

3) Odpowiedzi ustne 

4) Aktywność i praca na lekcji 

5) Zadania domowe 

 

§ 50 

Procedury odwoływania się w przypadku nieklasyfikowania ucznia 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów ucznia z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności 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. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi 

opiekunami. 

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

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja 

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

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

   1)   dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

2)   nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania            

dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 
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13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów        

- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający        

w szczególności: 

   1)   imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 - 

skład komisji, 

   2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

    3)   zadania /ćwiczenia egzaminacyjne, 

    4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem        

§ 50. 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 50 i § 52 ust. 1. 

17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 50. 

 

§ 51 

 

Procedury odwoływania się od ocen rocznych i końcowych. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych      

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni     

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie            

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która: 

1)   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej            

i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) 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. 

3. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1)   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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a)  dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c)  dwóch nauczycieli ze szkoły lub innej szkoły tego samego typu 

prowadzących takie same zajęcia edukacyjne, 

   2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a)  dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b)  wychowawca klasy, 

c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

d)  pedagog, 

e)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f)  przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje               

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) 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 niedostatecznej rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona            

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 52 ust. 1. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1)   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a)  skład komisji, 

b)  termin sprawdzianu, 

c)  zadania (pytania) sprawdzające, 

d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

   2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a)  skład komisji, 

b)  termin posiedzenia komisji, 

c)  wynik głosowania, 

d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                         

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

przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) 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. 
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§ 52 

Promowanie ucznia do klasy programowo wyższej 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

2. Rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I lub 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 nauczania dwóch klas. Odbywa się to na  wniosek rodziców ucznia/prawnych 

opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy albo na wniosek wychowawcy klasy 

i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

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

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

bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej                

z wyróżnieniem. 

5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się 

do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,                     

w porozumieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata 

lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji  do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr),                   

z zastrzeżeniem § 52 ust. 9. 

8. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców /prawnych opiekunów ucznia. 

9. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego     

i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje  

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów 

nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego. 

§ 53 

Zasady zdawania egzaminu poprawkowego  

 

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

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
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może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki                    

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

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

komisji wchodzą: 

   1)   dyrektor szkoły  - jako przewodniczący komisji; 

   2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

członek komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 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 jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający             

w szczególności: 

   1)   skład komisji; 

   2)   termin egzaminu poprawkowego; 

   3)   pytania egzaminacyjne; 

  4)   wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. 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. 

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

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

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 obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie                 

ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 54 

Zasady ukończenia szkoły 

 

1. Uczeń kończy szkołę: 

1)   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 
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programowo najwyższej  i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne                            

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole,                              

z uwzględnieniem § 51 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

2)   jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu poziomu opanowania 

umiejętności, przeprowadzanego w ostatnim roku nauki kończącego szkołę 

podstawową. 

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. 

 

§ 55 

Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego i informatyki. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje 

dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki                 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

§ 56 

Dokumentacja nauczania 

 

1. Dokumentację bieżącego, śródrocznego, rocznego i końcowego oceniania w klasach               

IV – VI stanowią: 

1) dziennik lekcyjny, 

2) arkusz ocen, 

3) świadectwo. 

 

§ 57 

Zasady informowania rodziców /prawnych opiekunów 

o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów klas IV – VI 

 

1. Przekazywanie rodzicom /prawnym opiekunom informacji o osiągnięciach edukacyjnych         

i zachowaniu ucznia odbywać się będzie w następujących formach: 

1) w czasie konsultacji indywidualnych na prośbę rodziców, nauczyciela lub pedagoga 

szkolnego, 

2)  na zebraniach z rodzicami odbywających się wg ustalonego na początku roku 

szkolnego terminarza, 

3) w czasie zebrań indywidualnych. 
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2. Nauczyciel lub pedagog szkolny wzywają do szkoły telefonicznie lub listownie rodziców 

/prawnych opiekunów ucznia, który sprawia kłopoty wychowawcze, dydaktyczne, jeśli 

rodzice ucznia nie uczestniczą w konsultacjach lub zebraniach dla rodziców. 

  

§ 58 

Sprawdzian w klasie szóstej 

 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania 

ustalone w podstawie programowej kształcenia  ogólnego określonej w przepisach w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                      

w poszczególnych typach szkół. 

2. Sprawdzian przeprowadza się w II semestrze danego roku szkolnego, w terminie ustalonym 

przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną". 

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić                 

do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, w tym publicznej Poradni Specjalistycznej, albo niepublicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym niepublicznej Poradni Specjalistycznej, spełniającej 

warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty. 

4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. Opinia, o której mowa w ust. 3, powinna być wydana przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną, w tym Poradnię Specjalistyczną, nie później niż do 15 października roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że nie wcześniej niż                 

po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. 

6. Opinię, rodzice /prawni opiekunowie ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie 

do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

8. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

9. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym            

nie przystępują do sprawdzianu. 

10. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców/prawnych opiekunów pozytywnie 

zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

11. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych    

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy 

przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 

Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
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12.  Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu 

najwyższego wyniku. 

13. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

14.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące   

przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 

15. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje 

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, 

w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach 

osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym; 

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. 

15a Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 

1) część pierwsza  80 minut, 

2) część druga - 45 minut. 

16. W szkole dostosowuje się formy sprawdzianu do potrzeb edukacyjnych uczniów.  

16a Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niepełnosprawność może przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych 

do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia. 

16b Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić 

do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.  

16c. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach 

odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza.  

16d. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami  

może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej 

opinii.  

16e. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu był objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z 

wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację 

kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych 

do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio 

z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

16f.  Uczniowie niebędący obywatelami polskimi podlegający obowiązkowi szklonemu 

korzystają z nauki i opieki w szkole na warunkach dotyczących obywateli polskich. Jeżeli 

takiemu uczniowi  ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego 

tekstu, może przystąpić do części pierwszej sprawdzianu, w warunkach i formie 



 46 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

17. Dostosowanie formy sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 16 a, polega na przygotowaniu 

odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia 

niepełnosprawnego. 

18. Dostosowanie formy sprawdzianu, o którym mowa w pkt 16f, polega na przygotowaniu 

odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ograniczona 

znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 

19. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, o których mowa w pkt. 16a–16f, 

polega odpowiednio na:  

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia,  

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu,  

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

sprawdzianu, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 Ustawy o Systemie Oświaty, 

uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,  

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie sprawdzianu, nauczyciela wspomagającego 

ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub 

pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

19a. Dla ucznia, o którym mowa w pkt. 16b-16f, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy 

egzaminacyjnych. 

20. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania sprawdzianu, wymienionych w komunikacie Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania sprawdzianu dla ucznia, o którym mowa w pkt. 16a–16f.  

21. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców 

ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 

sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.  

22. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych 

sposobów dostosowania, o których mowa w pkt. 20-21, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji, o której mowa w ust. 21. 

23. Przystąpienie do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb  

i możliwości ucznia, o którym mowa w pkt. 16a–16f, zapewnia przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego. 

24. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek 

rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej  

z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do sprawdzianu w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych 

w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
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25. W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu      

w poszczególnych salach.  

26. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu 

nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 

27. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są 

ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. 

28. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

29. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu                           

przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

30. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi 

na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się 

ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

31. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań ani ich nie komentuje. 

32. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub  

wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w 

komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub  zakłócania przez ucznia prawidłowego 

przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi, 

odpowiednio daną część sprawdzianu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza 

się w protokole przebiegu odpowiednio sprawdzianu. 

33. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

odpowiednio danej części sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem  

do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie sprawdzianu 

zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. 

34. Uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji  

o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w pkt. 33, mogą wnieść do dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

35. W przypadku, o którym mowa w pkt. 32, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu      

w terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia 

danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

36. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, 

o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, powołani przez dyrektora 

komisji okręgowej. 

37. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych 

przez egzaminatorów. 

38. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 
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39. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu,           

w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu,  

w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż         

do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej. 

40. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym 

roku. 

41. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji 

okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia                     

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek  

w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia. 

42. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję 

egzaminacyjną zaświadczenia  oraz informacji o szczegółowych wynikach sprawdzianu. 

43. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. 

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej  

w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 

44.  Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.  

45. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

46. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu           

dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w ust. 

25 i 30 - do dnia 31 sierpnia danego roku. 

47. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom/prawnym opiekunom za pisemnym poświadczeniem odbioru.  

48. Jeśli uczeń nie spełni warunków ukończenia szkoły (nie otrzyma pozytywnych ocen 

końcowych), to otrzymuje jedynie informację o szczegółowych wynikach sprawdzianu (nie 

zaś zaświadczenie wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, które otrzymuje, gdy spełni 

warunki ukończenia szkoły).  

49. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu określają Procedury organizowania    

i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej, które są corocznie 

ogłaszane przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

Świetlica szkolna 

 

§ 59 

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I-VI, którzy ze względu na czas pracy 

swoich rodziców/prawnych opiekunów lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać 

w szkole, a także inni uczniowie za zgodą wychowawców świetlicy. 
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§ 60 

1. Do zadań świetlicy należy: 

1) opieka nad uczniami, 

2) rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 

 

§ 61 

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów      

w grupie nie powinna przekraczać 25. 

2. Świetlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. 

3. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy 

szkoły. 

 

§ 62 

          Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa jej regulamin 

stanowiący załącznik nr 6 do statutu. 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

Biblioteka szkolna i czytelnia 

 

§ 63 

1. Biblioteka szkolna i czytelnia jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb                

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu 

warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz,  

w miarę możliwości, wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać: 

1) uczniowie, 

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

3) rodzice/prawni opiekunowie, 

4) inne osoby – za zgodą dyrektora. 

3. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 

4. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

 

§ 64 

1. Do zakresu nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: 

1) opieka nad zbiorami biblioteki, 

2) aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom, 

3) działanie na rzecz popularyzacji biblioteki wśród uczniów, 

4) prowadzenie działalności informacyjnej na temat zbiorów, biblioteki                  

i czytelnictwa, 

5) udzielanie porad w doborze lektury do potrzeb, zainteresowań, 
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6) prowadzenie rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne 

tematy, 

7) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, 

8) współorganizowanie pracy zespołów uczniów, tzw. asystentów bibliotecznych  

w ramach działania Klubu Ciekawej Książki, 

9) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi       

w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury 

czytelniczej uczniów i w przygotowaniu do samokształcenia, 

10)  prowadzenie różnorodne form zajęć bibliotecznych, 

11) Opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, 

12) Udostępnianie pracownikom, uczniom zasobów Internetowego Centrum 

Informacji Multimedialnej i nadzorowanie poprawności korzystania                  

z komputerów. 

 

§ 65 

1. Biblioteka szkolna i czytelnia jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, oprócz 

czwartku. 

2. Czwartek przeznaczony jest na wewnętrzną pracę bibliotekarza. 

3. Godziny pracy biblioteki i czytelni ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego 

rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Godziny pracy biblioteki i czytelni w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo 

ustala dyrektor. 

§ 66 

Zasady wypożyczania uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zasady udostępniania uczniom materiałów ćwiczeniowych zawarte 

są w Regulaminie biblioteki i czytelni szkolnej, który stanowi załącznik nr 5a do statutu. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 67 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga oraz innych pracowników: 

ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły określają 

odrębne przepisy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania 

określają odrębne przepisy. 
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§ 68 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także                

o szanowanie godności osobistej ucznia. 

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie              

oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów. 

 

§ 69 

          Nauczyciele przestrzegają zasad etyki nauczycielskiej, które stanowią załącznik nr 7    

do statutu. 

§ 70 

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

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada,                      

na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie                

i bezpieczeństwo, 

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności 

poprzez: 

a) realizację obowiązujących programów nauczania, 

b) stosowanie właściwych metod nauczania, 

c) systematyczne przygotowanie się do zajęć, 

d) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 

e) właściwe prowadzenie pozostałej w gestii dokumentacji działalności 

pedagogicznej, 

3) dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, 

4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, 

5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. 

 

§ 71 

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach rady pedagogicznej. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej. 

 

§ 72 

1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności 

dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności 

poprzez: 

1) pracę własną, 

2) udział w pracach zespołu przedmiotowego, 

3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej. 
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§ 73 

          Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczyciela 

określają odrębne przepisy. 

 

§ 74 

1. Niektórym nauczycielom dyrektor szkoły może powierzyć wychowawstwo klasy. 

2.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami                

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i 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. 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające 

jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, 

c) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), 

uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec 

ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji 

szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności           

i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie opieki, 

3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania             

od rodziców pomocy w swoich działaniach, 

c) włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

4) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc                     

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań   

w szczególnych uzdolnień uczniów. 

 

§ 75 

1. Realizując zadania wymienione w § 74 ust. 3 pkt. 3, wychowawca w szczególności 

spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych wg ustalonego 

harmonogramu. 
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2. Informację o terminach wywiadówek przekazuje się zainteresowanym                          

na pierwszym zebraniu w roku szkolnym i przypomina w sposób zwyczajowo przyjęty 

w szkole, co najmniej na tydzień przez planowanym terminem jej odbycia. 

3. W wywiadówkach mogą tez uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami. 

 

§ 76 

1. Dyrektor zatrudnia pedagoga szkolnego, który w ramach realizacji swoich zadań 

m.in.: 

1)  rozpoznaje sytuację wychowawczą i rodzinną uczniów wspólnie                         

z wychowawcami klas, 

2)  pomaga wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb 

uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności 

wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów           

i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych 

oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen 

zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), 

3) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej    

dla uczniów rodziców i nauczycieli odpowiednio dla rozpoznawanych potrzeb, 

m.in. poprzez organizację zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci 

wymagających takiej pomocy, 

4) wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli wynikające                

z programu wychowawczego szkoły, 

5) prowadzi sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, działa na rzecz 

zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się             

w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów            

o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form 

pomocy materialnej oraz współdziała z instytucjami i organizacjami 

pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego, 

6) na prośbę wychowawcy przeprowadza wraz z nim wywiady środowiskowe, 

7) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją 

oraz innymi podmiotami w przypadkach wykroczeń uczniów(naruszenie 

regulaminu szkoły lub prawa) 

8) konsultuje w wychowawcą sprawy dotyczące nieobecności uczniów                       

i wspomaga w podjęciu odpowiednich działań – załącznik nr 8, 

9) wspomaga wychowawców w rozstrzyganiu sporów i konfliktów między 

uczniami i rodzicami, 

10) współpracuje z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi 

Poradniami Specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy 

udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy                          

w indywidualnych przypadkach, 

11)  prowadzi porady wychowawcze, organizuje prelekcje i dyskusje na tematy 

ważne i interesujące uczniów, 

12)  prowadzi dokumentację, tj. dziennik pedagoga oraz teczki indywidualne dzieci 

zawierające dokumentację badań i czynności uzupełniających. 
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ROZDZIAŁ XI 

 

Uczniowie 

 

§ 77 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 

2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

2) na prośbę rodziców/prawnych opiekunów i za zgodą dyrektora szkoły – dzieci 

zamieszkałe poza obwodem szkoły na podstawie: 

a) świadectwa szkolnego, w przypadku przyjmowania uczniów do kl. II-

VI, 

b) opinii wychowawcy grupy przedszkolnej w przypadku przyjmowania 

dziecka do kl. I 

 

 

ROZDZIAŁ XII 

 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 78 

1. Uczeń w szczególności ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole  zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę  przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych religijnych – jeśli nie narusza tym dobra 

innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, 

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 
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11)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole, 

12)  poszanowania swojej godności i nietykalności osobistej, 

13)  reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach, 

14) dostępu do wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na jego sytuację     

w szkole. 

 

§ 79 

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do: 

1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów, 

2) podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły i innych nauczycieli, 

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły, 

4) uzupełnienia braków w przypadku nieobecności w szkole, 

5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

6) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

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

8) dbania o honor i tradycje szkoły, 

9) odpowiedniego przygotowania do zajęć, 

10)  wykonywania pracy domowej, 

11)  noszenia obuwia zmiennego i pozostawiania odzieży w szatni, 

12)  dbałości o kulturę języka ojczystego, 

13)  stosowania się do zaleceń dotyczących z korzystania z terenu szkoły –  

załącznik nr 9. 

2. Uczeń powinien wyglądać estetycznie i schludnie. 

1) Ubranie ucznia nie może odsłaniać brzucha, eksponować bielizny itp. 

2) W czasie uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój galowy (biała 

bluzka/koszula, granatowa/czarna spódnica lub spodnie). 

3) Dopuszcza się także inny strój w uzasadnionych przypadkach (m.in. Żakinada, 

występy okolicznościowe, itp.) , na polecenie dyrektora szkoły. 

3. Zakazuje się malowania paznokci kolorowymi lakierami, noszenia tipsów                     

i przychodzenia do szkoły w makijażu. 

4. Włosy ucznia powinny być w naturalnym kolorze. 

Fryzury uczniów (dziewcząt i chłopców) nie mogą przeszkadzać w pisaniu, czytaniu 

oraz na lekcjach wychowania fizycznego. 

Włosów nie wolno nosić w sposób związany z subkulturą młodzieżową (np. irokezy, 

dredy itp.). 

5. Uczeń nie może posiadać kolczyków w nosie, pępku, brwiach, na brodzie i w ustach. 

6. Ucznia obowiązują zakazy: 

1) opuszczania posesji szkoły w czasie zaplanowanych zajęć, 

2) picia alkoholu, 

3) używania narkotyków, 

4) palenia tytoniu, 



 56 

5) przynoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu. 

7. W przypadku złamania zakazów ujętych w ust. 6 szkoła podejmuje działania zgodne    

z procedurami reagowania w sytuacjach trudnych – załącznik nr 8. 

 

§ 80 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) przynoszoną biżuterię i spowodowane nią uszkodzenia ciała, 

2) telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny, 

3) kosztowne (markowe) ubrania i ich zniszczenia, kradzieże, 

4) inne cenne rzeczy. 

2. Spory wynikłe między uczniami, ich rodzicami spowodowane tzw. wymianą 

przedmiotami przynoszonymi przez uczniów z domu do szkoły rozstrzygają 

zainteresowani rodzice, ewentualnie policja. 

 

§ 81 

1. Uczniowie i nauczyciele przestrzegają procedur lekcyjnych: 

1) Wejście do klasy; 

a) uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą, 

b) nauczyciel otwiera klasę, 

c) wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie, 

d) uczniowie przygotowują się do lekcji, 

e) nauczyciel sprawdza listę obecności i notuje w dzienniku, 

f) uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi,  

usprawiedliwia się i siada w ławce. 

2) Zachowanie w czasie zajęć lekcyjnych; 

a) uczeń odpowiada z ławki siedząc lub stojąc, chyba że prowadzący zajęcia 

inaczej kieruje pracą na konkretnej lekcji, 

b) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają      

na polecenie nauczyciela. 

3) Zakończenie zajęć; 

a) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, 

b) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to 

wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

 

§ 82 

1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas 

zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia, 

włącznie z przerwami. 

 

§ 83 

1. Podczas pobytu ucznia w szkole (zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe, 

przerwy) obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty 

powinny być wyłączone i schowane). 
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2. Nagrywanie dźwięku i obrazu, fotografowanie za pomocą urządzeń elektronicznych jest 

zabronione.  

3.  Naruszenie przez ucznia zakazu używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje zabranie telefonu do depozytu (kasa pancerna w sekretariacie szkoły). Aparat 

odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.  

4. Zdeponowanie winno być w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu. 

Jeżeli sytuacja powtarza się uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły,               

a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkoły.  

5. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń otrzymuje obniżoną ocenę cząstkową        

z zachowania. 

 

§ 84 

1. Uczeń ma obowiązek przynieść usprawiedliwienie za nieobecność w szkole. 

2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ujęte są w załączniku nr 8 - procedury 

reagowania w sytuacjach trudnych. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

 

Nagrody i kary 

 

§ 85 

1. Ucznia można nagrodzić za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce, 

2) 100% frekwencję za cały rok szkolny, 

3) zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły i środowiska, 

4) osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną szkoły. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust 1 są: 

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy, 

2) pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły, 

3) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców/prawnych opiekunów, 

4) dyplom uznania od dyrektora i wychowawcy, 

5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora. 

3. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może 

postanowić o przyznaniu nagrody i innej formie. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności 

szkolnej, z tym że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

5. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie. 

6. Trzech uczniów z klas IV lub VI uzyskujących w danym semestrze najwyższe wyniki   

w nauce i wzorowe zachowanie może otrzymać stypendium naukowe Burmistrza 

Szczawna-Zdroju. 

 

§ 86 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, 

o których mowa w § 79, uczeń może zostać ukarany: 
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1) upomnieniem wychowawcy klasy, 

2) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, 

3) rozmową z wychowawcą w obecności rodziców/prawnych opiekunów  

oraz w zależności od potrzeb pedagoga szkolnego, 

4) rozmową z pedagogiem szkolnym w obecności rodziców/prawnych 

opiekunów, 

5) upomnieniem lub naganą dyrektora, 

6) pozbawieniem pełnionych na forum szkoły funkcji, 

7) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

8) obniżeniem oceny z zachowania – do nagannej włącznie, 

9) przeniesieniem do równoległej klasy, 

10)  zakazem udziału w wycieczkach i imprezach szkolnych, 

11)  rozmową na komisji wychowawczej w składzie: dyrektor, pedagog, 

wychowawca, rodzic, przedstawiciel policji, 

12)  Usunięciem ze szkoły (wg odrębnych przepisów) 

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

do innej szkoły. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie 

mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

4. O nałożonej karze informuje się rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

5. Od kary nałożonej przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie może wnieść 

rodzic/prawny opiekun w ciągu 7 dni od uzyskania informacji. 

6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania zwołując 

komisję, w skład której wchodzą: dyrektor, pedagog, wychowawca, dwóch 

nauczycieli powołanych przez dyrektora. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne. 

7. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

8. Przepisy ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem 

rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

9. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania 

ucznia nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym. 

 

§ 87 

1. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień między: 

1) uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca, może w porozumieniu                 

z pedagogiem, samorządem klasowym i rodzicami, 

2) uczniami różnych klas – wychowawcy tych klas, jeśli jest to zasadne mogą        

w porozumieniu z samorządami klasowymi, rodzicami, pedagogiem                    

i Dyrektorem, 

3) uczniem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor, 

4) Rodzicem a nauczycielem – dyrektor szkoły, jeśli jest to konieczne                    

w rozstrzygnięciu sporu może uczestniczyć przewodniczący rady rodziców  

lub jego zastępca. 
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2. W przypadku konfliktów między uczniami, w których nastąpiło widoczne 

uszkodzenie ciała, ślady pobicia, zauważona przemoc fizyczna i psychiczna 

podejmuje się następujące działania: 

1) wyjaśnienie konfliktu w obecności wychowawcy, pedagoga lub dyrektora, 

2) poinformowanie rodziców o zajściu i wezwanie do szkoły, 

3) telefoniczne poinformowanie policji o zajściu (KM Policji – Rewir Szczawno-

Zdrój lub Sekcja ds. Nieletnich), 

4) przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej w obecności pracownika policji, 

rodziców, pracownika szkoły (wychowawca, pedagog, dyrektor), 

5) poinformowanie zainteresowanych stron o rozstrzygnięciu sprawy, podjętych 

działaniach i konsekwencjach. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 88 

1. Szkoła posiada ceremoniał najważniejszych uroczystości:  

1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) Dzień Edukacji Narodowej, 

3) Pasowanie na Ucznia Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie – Zdroju, 

4) Święto Odzyskania Niepodległości, 

5) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

6) uroczyste zakończenie edukacji uczniów klas VI, 

7) uroczyste zakończenie roku szkolnego, 

8) obchody świąt lokalnych. 

2. Uroczystości wymienione w ust. 1 rozpoczynają się hymnem państwowym. 

 

§ 89 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają 

przepisy dotyczące jednostek budżetowych. 

 

§ 90 

1. Szkoła używa pieczęci;  

1) podłużnej używanej do korespondencji i stemplowania dokumentacji szkolnej    

z nazwą szkoły, adresem i numerem telefonu, 

2) podłużnej używanej do stemplowania dokumentów finansowych z nazwą szkoły, 

adresem, numerem NIP oraz Regon, 

3) okrągłej - małej i dużej z nazwą szkoły i godłem państwowym. 

    2. W szkole używane są także pieczątki organów szkoły: dyrektora, sekretarza szkoły, 

głównego księgowego, a także pedagoga szkolnego i biblioteki. 

    3. Szczegółowe zasady używanie pieczęci określa Instrukcja Kancelaryjna znajdująca się  

w sekretariacie szkoły. 
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§ 91 

Szkoła posiada logo, którym się posługuje na zewnątrz - jest nim wizerunek budynku 

szkoły oparty na otwartej książce z dwoma liśćmi kasztanowca  , otoczony owalnym 

napisem   Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie – Zdroju. 

 

§ 92 

1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalania. 

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień 

określa ustawa. 

3. Załączniki stanowią integralną część statutu. 

4. Organem kompetentnym, poprzez podjęcie uchwały, do uchwalania zmian                    

w statucie jest rada pedagogiczna. 

5. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały. 

6. Po trzech nowelizacjach dyrektor szkoły powołuje komisję spośród nauczycieli             

w celu ujednolicenia tekstu statutu. 

7. Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze statutem. 

 

§ 93 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności 

szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

Znowelizowany statut zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 

2015 r. 


