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Rozdział 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1.  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, zwana dalej 

„szkołą”, jest publiczną szkołą samorządową. 

2.  Siedzibą szkoły jest budynek szkolny, znajdujący się w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, przy ulicy 

Mazurskiej 6. 

§ 2 

 

1.  Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści: „Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju”. 

2.  Szkoła używa stempla podłużnego o treści: „Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,  

ul. Mazurska 6, NIP 633-20-27-854 Regon 000728606. 

3.  Używanie pieczęci urzędowej regulowane jest odrębnymi przepisami. 

 

§ 3 

 

1.  Organem założycielskim prowadzącym szkołę jest Gmina Jastrzębie-Zdrój. 

2.  Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty poprzez swoje 

przedstawicielstwa. 

 

 

Rozdział 2 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 4 

 

1.  Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat. 

2.  Dziecko rozpoczyna naukę w tym roku kalendarzowym, w którym kończy sześć lat. 

3.  Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 

1 września kończy pięć lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki 

szkolnej - decyzję podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

4.  W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

5.  Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może zezwolić uczniowi 

na indywidualny program nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna. Odmowa następuje 

w drodze decyzji. 

6.  Na wniosek rodziców dyrektor szkoły - w obwodzie której dziecko mieszka - może zezwolić 

na spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego 

spełnienia. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły 

na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. 

 

§ 5 
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Szkoła realizuje cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniając 

program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz do potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach, w 

szczególności: 

1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i kontynuowania nauki w gimnazjum. 

2) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w 

ustawie, stosownie do warunków  szkoły i wieku ucznia. 

3) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

4) Zapewnia opiekę uczniom osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki, a 

także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

5) Szkoła stwarza warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo. 

6) Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwaliła rada pedagogiczna 

po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.  

Cele programu profilaktyki: 

a) Kształcenie umiejętności unikania zagrożeń, sytuacji konfliktowych i radzenia sobie z nimi 

(praca ze stresem, pozytywne myślenie, praca nad sobą) 

b) Rozwijanie świadomości emocjonalnej pozwalającej na dokonywanie wyborów 

bez konieczności sięgania po środki uzależniające. 

c) Promowanie zdrowego stylu życia: 

- formy spędzania wolnego czasu 

- rozwijanie zainteresowań 

- organizacja czasu pracy ucznia 

Szczegółowe treści programu profilaktyki do realizacji na zajęciach w klasach I - VI zawarte są 

w szkolnym programie profilaktyki. 

 

§ 6 

 

Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty poprzez: 

 

1.  Prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ramowych planów nauczania. 

2.  Przyjmowanie uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

3.  Zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach - 

tworzenie podstawowych jednostek organizacyjnych szkoły - oddziałów. 

4.  Ramowy plan nauczania ustalony przez MENiS. 

5.  Programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. 

6.  Stosowanie rozporządzeń MENiS  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów w szkołach publicznych.  

7.  Umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, religijnej. 

8.  Umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów. 

9.  Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi. 

10. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

§ 6 a 

 

Organizacja udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 
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1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 

i nauczycielom (w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń) polega na wspieraniu 

rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

2) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 

terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”. 

3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

a) rodzicami uczniów; 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

zwanymi dalej „poradniami”; 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

d) innymi  szkołami; 

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z 

uczniem; 

5) pielęgniarki (higienistki) szkolnej; 

6) poradni; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego. 

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie: 

1) klas integracyjnych; 
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2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5) porad i konsultacji. 

6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 8. 

7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności 

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 8. 

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

9. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 4. 

10. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla 

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

11. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 

45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, 

z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

13. Główne zadania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w 

tym ich zainteresowania i uzdolnienia.  

 

2) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności  

obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I - III szkoły podstawowej – 

ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub 

b) szczególnych uzdolnień; 

3) W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe 

lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista 

niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i 

informują o tym  wychowawcę klasy; 

4) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy planuje  i koordynuje  udzielanie 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, 

okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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5) Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala się, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym 

mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

6) Wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje z rodzicami ucznia lub oraz – w zależności od potrzeb – 

z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia 

z uczniem, poradnią lub innymi osobami. 

7) W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w przedszkolu, wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte 

w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami. 

8) Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca klasy osobę, której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9) Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się 

także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym 

opracowanym dla ucznia wnioski z dotychczasowej pracy z uczniem. 

10) Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację. 

11) Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia  

nauczycieli. 

12) O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 

Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, 

okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, 

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1) Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2) Program określa: 

a) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

b) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia 

z uczniem, w tym w przypadku: 

- ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, 

- ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, 

- ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze 

socjoterapeutycznym; 

c) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

d) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami 
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wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży; 

e) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia,  

f) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań. 

3) Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z 

uczniem, zwany dalej „zespołem”. 

4) Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

5) Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się 

w terminie: 

a) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

b) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. 

6) Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba 

wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

7) Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 

8) W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

a) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej; 

b) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, 

pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

9) Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje 

modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

10) Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu 

oceny. 

11) Rodzice ucznia otrzymują, na ich wniosek, kopię programu. 

 

§ 7 

 

1.  Bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i na zajęciach poza szkołą 

sprawują nauczyciele i wychowawcy uczący poszczególne oddziały, prowadzący zajęcia 

w świetlicy szkolnej i  inne zajęcia poza szkołą. 

2.  Nad bezpieczeństwem dzieci w czasie przerw międzylekcyjnych, przed rozpoczęciem zajęć w 

szkole, a także opuszczającymi szkołę czuwają nauczyciele dyżurni, pełniący dyżur zgodnie z 

harmonogramem opracowanym przez dyrektora szkoły. 

3.  Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wycieczek są nauczyciele 

biorący udział w wycieczce. 

4.  Rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim określi corocznie formy 

sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami,  a zwłaszcza: 

1)  uczniami najmłodszych klas. 

2)  uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku. 

5.  Rada pedagogiczna, w porozumieniu z radą szkoły i radą rodziców oraz instytucjami 

powołanymi do sprawowania funkcji wychowawczo-opiekuńczych corocznie opracuje: 
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1) program i określi formy indywidualnej opieki nad uczniami, którym z powodu warunków 

rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne w tym stała bądź doraźną pomoc 

materialną,  

2)  program zapewniający uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

 

§ 7a. 

Pomoc materialna
 

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i 

motywacyjnym. 

5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, 

alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. 

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w 

tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników. 

7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 90d ust. 7 

ustawy o systemie oświaty. 

8. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 

10 miesięcy. 

9. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o 

charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o 

systemie oświaty. 

10. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej 

sytuacji  materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

11. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia 

pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie 

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku. 

12. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy 

o systemie oświaty. 

13. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia 

zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

14. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym 

okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

15. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 
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międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie 

poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

16. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom 

oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

17. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III. 

18. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust. 14. 

 

§ 7b.  

 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi  

w szkole 

 

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

własnością szkoły. 

 

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

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

 

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od 

roku szkolnego: 

1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I; 

2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV; 

3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas II i V; 

4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI. 

 

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

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

kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III. 

 

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników 

do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne 

stają się własnością organu prowadzącego; 

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

podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych 

uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej 

placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- 

odbiorczy, dom której uczeń został przyjęty 
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Rozdział 3 

 

 ORGANY SZKOŁY 
 

§ 8 

 

1.  Organami szkoły są: 

1)  dyrektor szkoły 

2)  rada pedagogiczna 

3)  samorząd uczniowski 

4)  rada szkoły oraz rada rodziców. 

 

§ 9 

 

1.  Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz. 

2.  Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

2) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z  inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę 

albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

3) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

4) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 

5) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 

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

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

3. Rada szkoły jest w swojej działalności organem niezależnym od administracji szkolnej. 

1) W skład rady szkoły wchodzi: 

a) 3 nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli, 

b) 3 rodziców wybranych przez ogół rodziców, 

2) Wybory członków rady szkoły odbywają się według następujących zasad: 

a) rodzice uczniów na zebraniach w poszczególnych klasach wybierają w głosowaniu 

jawnym przedstawicieli-elektorów, którzy w liczbie, równej ilości oddziałów w szkole, 

w głosowaniu tajnym wybierają trzech członków rady szkoły spośród swego grona, 

b) nauczyciele na posiedzeniu rady pedagogicznej w głosowaniu tajnym wybierają trzech 

członków rady szkoły, 

c) członkami rady szkoły zostają wybrani ci z kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę 

głosów. W przypadku równej ilości liczby głosów należy zarządzić ponowny wybór 

w głosowaniu pomiędzy tymi kandydatami, 

d) wybory są ważne, jeżeli w głosowaniu tajnym weźmie udział 2/3 uprawnionych do tego 

osób. 

3) Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. W 

regulaminie rady mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą 

udziału przedstawiciele uczniów. 
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4. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

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

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5.  W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

1) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły. 

2) Rada rodziców może występować do: 

a) dyrektora szkoły, 

b)  innych organów szkoły lub placówki (np. rady szkoły, rady pedagogicznej, 

samorządu uczniowskiego) 

c)  organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

d)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

4. Kompetencje rady rodziców: 

1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną 

a) Programu  wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, który realizowany będzie przez 

nauczycieli; przewiduje się, że jeżeli porozumienie między radą rodziców i radą 

pedagogiczną nie dojedzie do skutku w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, 

program ten ustali dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. 

Tak wprowadzony program obowiązuje do czasu uchwalenia programu  przez radę 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną; 

b) Program profilaktyki, który dostosowany będzie do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska; program ten ma obejmować wszystkie treści 

i działania o charakterze profilaktycznym i skierowany będzie do uczniów, nauczycieli 

i rodziców; 

2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowywania szkoły; program ten opracowuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu 

z organem prowadzącym szkołę, na polecenie organu sprawdzającego nadzór pedagogiczny, 

w przypadku stwierdzenia przez ten organ niedostatecznych efektów kształcenia lub 

wychowywania w szkole; 

3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

  

5. Ponadto rada rodziców opiniuje: 

1) Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, 

2) Zgodę na podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną 

organizację, której statutowym celem działalności jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej 

szkoły. 

3) Decyzję dyrektora o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju. 

6. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (rady 

rodziców uczniów danej klasy), którzy wybierani są w tajnym głosowaniu przez zebranie 

rodziców tego oddziału (klasy). 

 

§ 10 

1. Dyrektor szkoły: 

1) Sprawuje nadzór pedagogiczny. 
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2) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

3) Realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady szkoły podjęte w ramach ich kompetencji. 

4) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę szkoły i 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

5) Może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

6) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach: 

e) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

f) powierza nauczycielom stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska 

kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady 

pedagogicznej,  

g) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

d) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły. 

7) Podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, po zasięgnięciu opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

8) Wnioskuje do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w wypadku, kiedy 

występuje wzmożona agresja przy jednoczesnym braku współpracy z rodzicami. 

9) W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami, 

samorządem uczniowskim. 

10)  Jest przewodniczącym rady pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadamianie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z 

regulaminem rady. 

11)  Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, 

o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

12)  Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły. 

13)  W porozumieniu z radą pedagogiczną może powołać zespoły pomocnicze i opiniujące 

zwane: zespół kierowniczy; zespół wychowawczo-opiekuńczy. 

14)  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

15)  Umożliwia nieskrępowaną działalność organów samorządowych. 

16)  Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

17)  Za zgodą rady rodziców i rady pedagogicznej oraz po uzyskaniu opinii samorządu 

uczniowskiego – wprowadza  obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju. 

18) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

19) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

20) Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) 

jest obowiązany powiadomić: 

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 
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§ 11 

1. Wicedyrektor szkoły: 

 

1) Współkieruje bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły, a także zastępuje 

dyrektora w wypadku jego nieobecności w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz. 

2) Sprawuje wspólnie z dyrektorem nadzór pedagogiczny. 

3) Realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich 

kompetencji. 

4) W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i 

samorządem uczniowskim. 

5) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

6) Zastępuje dyrektora w przypadku jego dłuższej nieobecności, przejmując jego kompetencje 

przewidziane w statucie szkoły. 

 

§ 12 

1.Rada pedagogiczna: 

 

1) Zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły. 

2) Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów. 

3) Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły. 

4) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

5) Podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

6) Opiniuje: 

a)  projekt planu finansowego szkoły, 

b)  organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

c)  wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

d)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

7) Przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia 

radzie szkoły. 

8) Może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w 

szkole. 

9) Ustala regulamin swojej działalności. 

 

§ 13 

1.Rada szkoły: 

 

1) Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także: 

a)  uchwala statut szkoły, 

b)  wprowadza zmiany i poprawki w statucie szkoły, 

c)  przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i 

opiniuje plan finansowy szkoły, 

d)  może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą 

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub innego nauczyciela 

zatrudnionego w szkole, 
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e)  opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne 

sprawy istotne dla szkoły, 

f)  z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami 

do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady 

oświaty, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych 

i przedmiotów nadobowiązkowych, 

g)  może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania 

działalności statutowej szkoły. 

 

§ 14 

1. Samorząd uczniowski: 

 

1) Może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

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

uczniów takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

c)  prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

d)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

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

zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

f)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

§ 15 

1. Rada rodziców może: 

 

1) Występować do rady szkoły, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

2) Gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania 

działalności statutowej. 

 

 

Rozdział 4 

 

RODZICE 

 

§ 16 

 

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

1.  Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów, 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci, 
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5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii 

na temat pracy szkoły 

1a. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia 

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

dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy 

przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa lub w Polsce 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć. 

1b. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

1c. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność 

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% w okresie obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

2.  Szkoła zobowiązana jest do organizowania przynajmniej czterech w roku szkolnym stałych 

spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

3.  Informacje, o których mowa w punktach a-d rodzice mogą uzyskiwać od dyrektora szkoły, 

wicedyrektora, nauczycieli i wychowawców klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5 

 

 ORGANIZACJA  SZKOŁY 

 

 

§ 17 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

1) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze 

do 6 dni. 

2) W dniach, o których mowa w § 17  ust. 2, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 

wychowawczo-opiekuńczych. 

3) Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału ucznia w zajęciach 

wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, 

o których mowa w § 17  ust. 2. 

2.  W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 

dniu wrześni, a kończą w ostatni piątek czerwca, jeśli pierwszy dzień września wypada w 

piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu 1 września. 
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§ 18 

 

1.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, 

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

edukacyjnych. 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do  30 kwietnia każdego 

roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły 

zatwierdza organ prowadzący   do 30 maja  każdego roku. 

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

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów 

nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych 

przez organ prowadzący szkołę. 

3.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, 

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

określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 19 

 

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

prowadzone są podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej w wymiarze 

określanym ramowym planem nauczania : 

1)  obowiązkowe zajęcia lekcyjne 

2)  zajęcia lekcyjne fakultatywne 

3)  zajęcia korekcyjno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia 

wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi 

4)  nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

2.  Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w każdym z tych 

oddziałów byłaby niższa niż 18. 

2a. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej 

niż 25 uczniów. 

2b. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas 

I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2a. 

2c. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły 

może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2b, zwiększając liczbę uczniów w oddziale 

ponad liczbę określoną w ust. 2a   

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

2e. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 2c i 2d, w 

szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

2f. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

2g. W roku szkolnym 2015/2016 zapisy ust. 2a do 2f dotyczą klas II natomiast w roku szkolnym 

2016/2017 obowiązywać będą również w klasie III szkoły podstawowej. 

 

3.  W szczególnych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, można utworzyć 

oddział liczący mniej niż 18 uczniów. 

 

§ 20 
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Zasady rekrutacji do publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 

 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju 

 

2. Obowiązek szkolny 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

przed dniem 1 września w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.  

3) Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, 

które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

4) W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

5) Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

3. Zasady przyjmowania do szkoły 

1) Do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 

im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju przyjmuje się z urzędu dzieci 

zamieszkałe w jej obwodzie, który obejmuje ulice określone w Uchwale nr II.18.2012 Rady 

Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23.02.2012 r. w sprawie ustalenia obwodów szkół. 

2) Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: 

Gołębia 

Kaszubska (nr 8, 9, 10, 11, 12 ,14) 

 Łowicka 

Mączna 

Młyńska 

 Pomorska (lewa strona od nr 3 do nr 57) 

 Śląska (lewa strona od nr 33 do nr 103 i prawa strona od nr 14 do nr 38) 

 Warmińska 

 Zamłynie 

Od klasy IV również:  

Dubielec 

Herberta 

Malcheta 

Równoległa (4-24, 9-73) 

Ruchu 

Twardowskiego  

3) Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci. 

4) Zgłoszenie zawiera:  

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru PESEL-serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;  

b) imiona i nazwiska rodziców/opiekunów kandydata; 

c) adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów kandydata i kandydata; 

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów kandydata 

- o ile je posiadają. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
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5) Wzór karty zapisu  stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 31/2014 

 

4. Zasady rekrutacji 

1) Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci 

do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła 

podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. 

2) Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. 

3) W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie 

do Szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły jest większa niż liczba wolnych 

miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności 

następujących kryteriów: 

a) Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

i mają jednakową wartość (1punkt) następujące kryteria: 

- wielodzietność rodziny dziecka; 

- niepełnosprawność dziecka; 

- niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka; 

- niepełnosprawność obojga rodziców dziecka; 

- niepełnosprawność rodzeństwa; 

- samotne wychowywanie dziecka w rodzinie; 

- objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

b) Kryteria dodatkowe: 

- w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, 

- miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły, 

- w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w 

zapewnieniu mu należytej opieki. 

- rodzic dziecka jest pracownikiem szkoły. Wartość punktowa kryteriów dodatkowych, 

po jednym punkcie za każde. 

4) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 31/2014. 

5) Do wniosku dołącza się:  

a) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów odpowiednio:  

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem, 

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

- oświadczenie rodziców, że miejsce ich pracy znajduje się blisko siedziby szkoły, 

- oświadczenie rodziców, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. 

6) Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b-d są składane w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być 

składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.  

7) Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany 

do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A260
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=226#P226A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=226#P226A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=2493#P2493A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=2493#P2493A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=195#P195A298
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A6
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8) Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 

9) Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

10) Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego 

kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.  

11) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych                

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.  

12) Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 

w siedzibie szkoły.  

13) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są wolne miejsca szkoła 

przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

14) Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.  

15) O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, 

decyduje dyrektor.  

16) W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole, odpowiedniej opieki, odżywiania 

oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły 

uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka.  
 

 

§ 20 a 

 

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasie integracyjnej. 

1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 

niepełnosprawnych. 

2. Kształcenie specjalne w klasie integracyjnej organizuje się dla uczniów niepełnosprawnych: 

1) słabosłyszących 

2) słabowidzących 

3) z niepełnosprawnością ruchową 

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

5) z autyzmem 

6) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Rodzice ucznia składają u dyrektora szkoły pisemny wniosek wraz  z orzeczeniem poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców. 

4. Dyrektor organizuje kształcenie specjalne zapewniając uczniowi: 

1) realizację programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktycznego 

dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

uczniów niepełnosprawnych 

2) opracowanie przez specjalistów wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne 

dla każdego ucznia i realizację indywidualnych programów edukacyjnych określających 

zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych 

lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem w zależności 

od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych 

3) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 

4) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt i środki dydaktyczne 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
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5)  zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji, wzmacnianie i 

kompensację: 

a) korekcyjne wad postawy 

b) korygujące wady wymowy 

c) orientacji przestrzennej i poruszania się 

d) kompensacyjno-korekcyjne 

e) usprawniające motorykę 

f) socjoterapeutyczne 

g) dydaktyczno-wyrównawcze przydzielane w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach w ramach indywidualnych zajęć rewalidacyjnych (np. w związku z 

absencją chorobową ucznia) 

h) inne wynikające z programów rewalidacyjnych. 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym 

7) dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu po klasie szóstej 

do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia 

niepełnosprawnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

5.  Zasady naboru do klas integracyjnych: 

1) Zapisy do oddziałów integracyjnych dokonywane są w okresie od września roku szkolnego 

poprzedzającego rozpoczęcie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rekrutacyjnego  

(styczeń – marzec).  

2) Rodzice uczniów zdrowych powinni zadeklarować chęć umieszczenia dziecka w klasie 

integracyjnej podczas zapisu do szkoły w formie wpisu na listę chętnych i wziąć udział wraz 

z dzieckiem w spotkaniu informacyjno-diagnostycznym, które odbywa się 

w miesiącu maju roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki.  

3) Kwalifikacji uczniów zdrowych do oddziałów integracyjnych dokonuje Zespół 

do Spraw Integracji w składzie: pedagog szkolny, logopeda, nauczyciele klas integracyjnych. 

4) Warunkiem przyjęcia dziecka pełnosprawnego do klasy integracyjnej jest pozytywny wynik 

przeprowadzonego testu, sprawdzającego gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(dzieci bez problemów dydaktyczno-wychowawczych). Test opracowuje Zespół do Spraw 

Integracji. 

5) Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do klas integracyjnych odbywa się w oparciu 

o specjalistyczne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz skierowanie 

do klasy integracyjnej wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego. 

6) Rodzice ucznia niepełnosprawnego składają u dyrektora szkoły 

wraz z w/w dokumentami pisemny wniosek podpisany przez oboje rodziców. 

7) W razie większej liczby zainteresowanych zapisaniem do oddziału integracyjnego niż liczba 

miejsc ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor (lub wicedyrektor) 

po konsultacji z pedagogiem szkolnym, nauczycielem wiodącym i wspierającym.  

§ 20 b 

 

1. Klasami sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub 

kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły, dla co 

najmniej 20 uczniów w oddziale. 

2. W szkole maksymalna liczba uczniów w klasie sportowej wynosi 26 uczniów. 

3. W szkole realizuje się ukierunkowane na piłkę ręczną szkolenie sportowe 

w klasach IV - VI. 

4. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym wynosi 

10 godzin tygodniowo. 
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5. W ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć sportowych realizowane są 

obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania. 

6. Szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach zajęć sportowych, według programów 

szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu. 

7. Klasy sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem 

kształcenia ogólnego szkoły podstawowej. 

8. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła może organizować dla uczniów obozy 

szkoleniowe. 

9. W uzasadnionych przypadkach uczniowie klasy sportowej, którzy ze względu na kontuzje lub 

inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, 

uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale. 

10. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 

trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się 

od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach 

ogólnych. 

11. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych 

z realizacją zajęć dydaktycznych, w szczególności przez: 

1) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był 

dostosowany do rozkładu zajęć sportowych, 

b) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości objętych 

programem nauczania na zajęciach dydaktycznych. 

 

§ 21 

 

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

i wychowania fizycznego. 

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

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

w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

3.  W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej 

niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonywać 

za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

4.  Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

Dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowej lub międzyklasowej z tym, 

że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą 

uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie 

oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów 

odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym. 

 

 

 

§ 22 

 

1.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy rozkład 

zajęć. 

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

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust.1. 

 

§ 23 
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1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2.  W oddziale integracyjnym pracę dydaktyczno-wychowawczą wspomagają nauczyciele 

z kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej odpowiednimi do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych. 

3.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, 

aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4.  Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

5.  Rodzice i uczniowie poprzez radę szkoły maja prawo wpływać na dobór bądź zmianę 

wychowawcy oddziału. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu 

z radą pedagogiczną. 

§ 24 

 

1.  Niektóre zajęcia obowiązkowe - np. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, nauczanie języków 

obcych, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także podczas 

wycieczek i wyjazdów - np. zielone szkoły. 

 

  

§ 25 

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły - lub za jego zgodą poszczególnymi 

nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

§ 26 

 

1.  Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku 

w stołówce szkolnej. 

2.  Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala właściciel stołówki.  

3.  Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy spełniają 

kryteria określone przez  Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

§ 27 
 

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

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzację wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości 

wiedzy o rejonie. 

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

rodzice, a także inne osoby zamieszkałe w rejonie szkoły, w szczególności absolwenci szkoły. 

3.  Biblioteka szkolna: 

a)  gromadzi i opracowuje zbiory. 

b)  umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni poprzez wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

c)  kształtuje nawyki czytelnicze uczniów, 

d)  dysponuje publikacjami będącymi lekturami szkolnymi. 

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

i po ich ukończeniu. 

5.  Nauczyciel bibliotekarz: 

1) organizuje pracę biblioteki 
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2) kształci nawyki czytelnicze uczniów zachęcając ich do czytania książek, czasopism 

i innych publikacji poprzez: 

a)  organizowanie konkursów czytelniczych, 

b)  przekazywanie informacji o ciekawych pozycjach w gazetce biblioteki, 

c)  indywidualne rozmowy z uczniami zachęcając do przeczytania książki, 

d)  lekcje biblioteczne, 

e)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

3) Współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną. 

4) Informuje nauczycieli o lekturach, które można wykorzystać w pracy dydaktycznej 

i wychowawczej. 

5) W miarę posiadanych środków dokonuje zakupów uzupełniających zbiory biblioteki. 

 

§ 28 

 

1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

ich rodziców, szkoła organizuje świetlicę. 

2.   Praca świetlicy odbywa się wg ramowego planu zadań opiekuńczo-wychowawczych 

świetlicy na dany rok szkolny. 

3.  Zajęcia świetlicy odbywają się od godz. 8
00

 do godz. 15
00

. 

4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza 

w świetlicy nie powinna przekraczać 25 dzieci. 

5.  Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy dotyczą w szczególności: 

a)  udzielania pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu się 

do lekcji, 

b)  propagowania odpowiednich form spędzania czasu wolnego, 

c)  rozwijania zdolności uczniów, 

d)  organizowania grup i zespołów artystycznych. 

 

6.  Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

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

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 

oraz odrabianie lekcji. 

 

  

§ 29 
 

1.  Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: 

a)  pomieszczenia do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

b)  pomieszczenie biblioteki, 

c)  pomieszczenie świetlicy, 

d)  zespół sportowo-rekreacyjny: salę gimnastyczną, salkę do ćwiczeń korekcyjnych, siłownię 

e)  ogród szkolny, 

f)  gabinet lekarski, 

g)  archiwum, 

h)  szatnię, 

i)  sklepik uczniowski, 

j)  pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 

2.  W miarę posiadanych środków szkoła powinna dążyć do zapewnienia pomieszczeń 

i wyposażenia: 

a)  gabinetu dentystycznego, 

b)  pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich, 
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c)  doskonalszego urządzenia pomieszczeń do nauki. 

 

§ 30 
 

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, 

inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust.1 określają 

odrębne przepisy. 

 

 

Rozdział 6 

 

NAUCZYCIELE 

 

§ 31 

 

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

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

uczniów. 

2.  Do zadań i obowiązków nauczyciela należy: 

1) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 

2) Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego przez: 

a)  ustalenie i wybór programu nauczania 

b)  systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych 

c)  doskonalenie form i metod pracy dydaktycznej i podnoszenie wiedzy merytorycznej 

d)  ocenianie i promowanie uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

3.  Dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny. 

4.  Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań poprzez: 

a)  wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenie krytycyzmu, obiektywizmu, 

b)  współdziałanie w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły, 

c)  udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów. 

5.  Bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów. 

6.  Realizowanie stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, a także 

dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 

7.  Obecność i aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej. 

8.  Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwu uczniów. 

9.  Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w 

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

obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

10. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się 

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

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

11. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły 

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa 

lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

12. Nauczyciel jest obowiązany: 
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1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

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

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

 

§ 32 

 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności: 

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron uczniów; 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży; 

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów; 

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

h) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

i) współdziałanie w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły; 

j) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów; 

k) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności 

w wychowaniu dzieci; 

l) współdziałanie z Policją, Sądem Rodzinnym, Opieką Społeczną; 

m) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach uczniom napotykającym 

na szczególne trudności w nauce; 

n) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów 

i zaburzeń rozwojowych; 

o) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć nawarstwiających się na tle niepowodzeń 

szkolnych; 

p) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i 

środowiskowych; 

q) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze; 

r) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, 

z rodzin patologicznych, wielodzietnych, mających szczególnie trudne warunki materialne; 

s) utrzymywanie kontaktów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i kierowanie uczniów na 

badania. 
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2. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy uczniów; 

b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

d) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

b) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

d) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 33 
 

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

szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

1a. Do obowiązków zespołów nauczycielskich należy: 

1) Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych 

lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas 

IV- VI oraz materiałów ćwiczeniowych; 

2) Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 

uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów; 

 

2.  Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. 

3.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek 

zespołu. 

 

§ 34 

 

Wychowawca klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły sporządza i realizuje plan 

działań wychowawczych na kolejne etapy edukacji. 

1.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, szczególnie 

w powierzonej mu grupie poprzez : 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b)  inspirację i wspomaganie działania zespołu uczniów, 

c)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej, 

d)  udzielanie pomocy i rad rodzicom w wychowaniu dzieci. 
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2.  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1: 

a)  otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

b)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

- różne formy życia zespołowego, a w szczególności: 

- ilość i rodzaj wycieczek klasowych 

- imprezy klasowe typu „Andrzejki”, zabawa karnawałowa, dyskoteki, 

- uczestnictwo w życiu kulturalnym - wyjścia do kina, teatru, 

- dbanie o estetykę klasy i szkoły, 

- ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

3.  Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym 

potrzeba indywidualnej opieki (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i 

z różnymi trudnościami i niepowodzeniami). 

4.  Utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów poprzez zebrania klasowe, indywidualne 

rozmowy z rodzicami w szkole, a także odwiedziny w mieszkaniach uczniów. 

Celem tych kontaktów jest: 

a)  poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b)  współdziałanie z rodzicami po to, by pomóc im w ich działaniach wychowawczych, 

a także otrzymać od nich pomoc w swoich działaniach, 

c)  włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

5.  Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności zdrowotnych oraz zainteresowań szczególnie uzdolnionych uczniów; 

organizację i formy udzielania tej pomocy regulują przepisy w sprawie zasad udzielania 

uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

6.  Prowadzi zeszyt wychowawcy klasowego, w którym odnotowywane są tak pozytywne jak i 

negatywne informacje o uczniu. 

7.  Śledzi na bieżąco absencję uczniów, przeciwdziała nieusprawiedliwionym nieobecnościom, 

organizuje pomoc koleżeńską dla uczniów  dłużej nieobecnych w szkole. 

8.  Ściśle współpracuje z lekarzem szkolnym i higienistką. 

9.  Wykonuje czynności administracyjne takie jak prowadzenie dziennika klasy, arkuszy ocen, 

wypisywanie świadectw. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy 

merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych 

i naukowych. 

 

 
 

Rozdział 7 

 

UCZNIOWIE – PRAWA, OBOWIĄZKI, NAGRODY I KARY 

 

§ 35 

 

1.  Prawa uczniów uwzględniają prawa zawarte w „Konwencji o prawach dziecka”, 

a w szczególności 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)  Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym. 

4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób. 
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5)  Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów. 

6)  Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce. 

7)  Pomocy w przypadkach trudności w nauce. 

8)  Korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

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

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych. 

10)  Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole. 

11)  Korzystania z pomocy materialnej zgodnie z zasadami zawartymi w statucie 

12)   Znajomości swoich praw (dostępność do wiedzy na ich temat – w tym  powszechna 

dostępność statutu szkoły, wszelkich regulaminów, podstaw ich tworzenia, procedur 

odwoływania się, roszczenia). 

13)   Równego traktowania  wobec prawa (jednakowe ocenianie bez względu na status ucznia, a 

także równe traktowanie w sytuacji konfliktu z nauczycielem, w tym możliwość uzyskania 

wsparcia w sytuacji dowodzenia swoich racji, obiektywne wyjaśnianie sprawy). 

14)  Wolności wyrażania swojej opinii (w tym głównie dotyczącej spraw szkolnych takich jak: 

sądy światopoglądowe, opinie na temat bohaterów historycznych i literackich, na temat 

programów i metod nauczania oraz wszystkich innych spraw szkolno-uczniowskich, 

w tym pracy nauczycieli) 

15)   Swobodnej wypowiedzi i dostępu do informacji (wydawanie gazetki szkolnej 

bez cenzury, pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, a  także informacji na temat  ucznia – 

oceny, postępy, prawa ucznia, opinie) 

16)  Wolności od poniżającego traktowania i naruszania godności ucznia oraz prawo 

do nietykalności (zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej i psychicznej, 

poniżania, obrażania, wyśmiewania) 

17)  Wolności od pracy przymusowej (poza zwyczajowymi obywatelskimi obowiązkami, jak np. 

naprawienie wyrządzonej szkody) 

18)  Wolności zrzeszania się (swobodne działanie w organach samorządu uczniowskiego, 

a także w organizacjach działających na terenie szkoły) 

19)   prywatności i tajemnicy korespondencji (obejmuje zarówno prawo do posiadania rzeczy 

prywatnych i ich nietykalność, a także zakaz jakiejkolwiek ingerencji w obszar prywatny, 

w tym komentarzy odnośnie sytuacji rodzinnej, prywatnej, osobistej ucznia także zakaz 

zapoznawania się z korespondencją ucznia) 

20)   Wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym 

21) Prawa proceduralne (możliwość jasnego, zrozumiałego, adekwatnego do wieku 

i skutecznego dochodzenia swoich praw – roszczenia, prawo do obrony w sytuacji 

konfliktowej z nauczycielem, do dokładnego wyjaśnienia stawianych zarzutów, odwołania 

od wszelkich decyzji, postanowień, kar itp.) 

1a. Skargi uczniów i rodziców, w przypadku naruszenia praw ucznia, składane są 

do dyrektora szkoły i rozpatrywane przez niego w trybie przewidzianym w kodeksie 

postępowania administracyjnego. 

2.  Obowiązki ucznia: 

1) Udział w zajęciach edukacyjnych; uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia 

wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń 

zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest 

znaczne, uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej (biblioteki, innego pomieszczenia 

na terenie szkoły w którym przebywać będzie pod nadzorem nauczyciela albo innego 

pracownika szkoły), a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy. 

2) Przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych; uczeń zobowiązany jest systematycznie 

przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania 

w domu. 
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3) Właściwe zachowanie się  w trakcie zajęć edukacyjnych; w czasie zajęć lekcyjnych uczeń 

powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia 

wykładu przez nauczyciela, zabrać głos, gdy zostanie do tego upoważniony 

przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć 

w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar. 

4) Usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych; uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić na zajęciach szkolnych. 

Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia. 

Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia 

o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane 

przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na 

zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia). Uczeń niepełnoletni nie 

może sam usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach. 

5) Dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju. Wzór obowiązującego 

w szkole jednolitego stroju uczniowskiego określa dyrektor szkoły w porozumieniu 

z radą rodziców. 

6) Przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły; obowiązuje  bezwzględny zakaz włączania tych urządzeń  

przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych. 

7) Właściwe zachowanie ucznia wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów; na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne 

skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

 

§ 36 

 

Nagrody stosowane w szkole. 

 

1.  Nagradzane są: 

1) osiągnięcia w nauce, 

2) wzorowa postawa i zachowanie, 

3) osiągnięcia sportowe, 

4) zaangażowanie w pracach społecznych na rzecz szkoły 

5) brak absencji. 

2.  Formy nagród: 

1) pochwała wychowawcy klasy na forum grupy wiekowej, całej szkoły, 

2) pochwała dyrektora szkoły na forum grupy wiekowej lub szkoły 

3) świadectwo z wyróżnieniem, dyplom i nagroda książkowa za bardzo dobre wyniki 

w nauce i wzorowe zachowanie i średnią ocen 4,75 i powyżej 

4) dyplom  dla ucznia klasy szóstej za bardzo dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie 

5) wpis na świadectwo i do arkusza ocen:  

a) udział ucznia w konkursach międzynarodowych, 

b) zawody sportowe – miejsca 1 - 3 na szczeblu miejskim, rejonowym i 

wyższym 

c) konkursy przedmiotowe i konkurs interdyscyplinarny miejsca 1-3 na szczeblu 

miejskim, rejonowym i wyższym 

d) konkursy recytatorskie, muzyczne, plastyczne i inne artystyczne na szczeblu 

miejskim, rejonowym i wyższym oraz wyróżnienia w wyżej wymienionych konkursach na 

szczeblu wojewódzkim 

6) dyplom za wzorowe zachowanie dla ucznia klas IV-VI 

7) nagroda rzeczowa i dyplom dla laureatów szkolnych konkursów przedmiotowych 

8) nagroda rzeczowa i dyplom dla sportowca szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców klas 

IV,V,VI 
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9) odznaka wzorowego ekologa dla uczniów klas IV-VI za aktywną zbiórkę surowców 

wtórnych, dla sześciu osób z największą ilością zebranych punktów również nagrody 

książkowe 

10) dyplom za 100% frekwencję 

11) dyplom za aktywność w pracach na rzecz szkoły 

12) list gratulacyjny dyrektora do rodziców kończących szkołę mających osiągnięcia 

jak w pkt c 

ł) podziękowanie rodzicom za pracę na rzecz szkoły 

O nagrodę występuje wychowawca lub w porozumieniu z nim nauczyciel przedmiotu. 

3.  Nagrody w klasach I - III przyznaje się po spełnieniu warunków określonych 

w regulaminie ustalonym przez wychowawców klas  I - III 

 

 

1. Kary stosuje się za: 

1) nieprzestrzeganie statutu szkoły oraz regulaminu uczniowskiego, a w 

szczególności: 

a) nieusprawiedliwioną absencję 

b) nieprzestrzeganie zasad kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły, a także do osób poza szkołą, 

c) niszczenie mienia szkoły, 

d) uleganie nałogom. 

2.  Formy kar: 

1) Pisemna uwaga do zeszytu uwag i zeszytu kontaktów 

2) Upomnienie ucznia przez wychowawcę w obecności rodzica 

3) Nagana dyrektora szkoły udzielana uczniowi w obecności wychowawcy i rodzica 

4) List dyrektora powiadamiający rodziców o nagannym zachowaniu ucznia 

5) Przeniesienie do równoległej klasy w szkole na wniosek rodzica 

6) Zakaz udziału w imprezach klasowych lub szkolnych przez okres jednego miesiąca 

7) Czasowy zakaz uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne 

8) Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz 

O ukaranie ucznia występuje z wnioskiem wychowawca do dyrektora szkoły (dotyczy punktów 

3,4,5)  

3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia. 

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary. 

5. Od kar przysługują odwołania: 

1) Od kar nałożonych przez wychowawców klas przysługuje uczniom i rodzicom odwołanie 

do dyrektora szkoły. 

2) Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły uczniom i rodzicom przysługuje odwołanie do 

rady szkoły. 

3) Odwołania rozpatrywane są w terminie 14 dni od złożenia pisemnego odwołania. 

  

 

Rozdział 8 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 37 

 

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

2.  Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
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3.  Statut został przyjęty przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez radę szkoły. 

 

 

 

Rozdział 8 

 

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

 

§ 38 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole  programów nauczania, uwzględniających 

tę podstawę. 

2. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia 

b) zachowanie ucznia 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu  oraz 

postępów w tym zakresie; 

b)  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

d)  dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

§ 39 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

1.  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; ustalanie kryteriów oceniania zachowania 

2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w WSO klasyfikowanie w/g skali podanej 

w § 3 ust. 1. 

3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4. ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz   rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali o której mowa w 

§ 5  i §12 ust. 4  

5.ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania;  

6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce.   
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§ 40 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują  uczniów oraz  ich rodziców 

o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  z realizowanego przez 

siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych. 

 

§ 41 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom  

4. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić uczniowi każdą ustaloną cenę, w czasie zajęć 

edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej 

ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

5. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć 

edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów 

w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem 

pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz z udzielonych 

wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej uczyć, aby pokonać 

trudności. 

6. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych 

najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia. 

7. Uczniowi udostępnia jest tylko jego własna praca. 

8. dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z 

uczniem. 

9. po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z 

nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych. 

10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela 

danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie z 

harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym 

2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych; 

3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po 

wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie. 

11. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą 

swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną i 

ocenioną pisemną pracę ucznia. 
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§ 42 

 

1.  Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne, 

począwszy od klasy czwartej ustala się  w stopniach wg następującej skali: 

a)  stopień celujący - 6 

b)  stopień bardzo dobry - 5 

c)  stopień dobry - 4 

d)  stopień dostateczny - 3 

e)  stopień dopuszczający - 2 

f)  stopień niedostateczny - 1 

2.  Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, a końcoworoczną 

na podstawie oceny semestralnej i ocen cząstkowych z II semestru. 

3.  Ustala się następujące ogólne kryteria stopni szkolnych uwzględniając 

następujące zasady: 

a)  stopień celujący - 6 otrzymuje uczeń który: 

posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania  przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu 

nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu 

wyższym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

b)  stopień bardzo dobry - 5  otrzymuje uczeń, który: 

opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

c)  stopień dobry - 4 otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej 

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

teoretyczne lub praktyczne. 

d)  stopień dostateczny - 3 otrzymuje uczeń, który: 

opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz 

wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

e)  stopień dopuszczający - 2 otrzymuje uczeń, który: 

ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekraczają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania 

teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności. 

f)  stopień niedostateczny - 1 otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu 

nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie wykonać (rozwiązać) zadań 

o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

4. W klasach I - III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

Nauczyciel rejestruje postępy w nauce w odniesieniu do umiejętności. Uwzględniając 

szczegółowe kryteria w zakresie umiejętności: czytania, słuchania, mówienia, pisania, 

liczenia, umiejętności społeczno-przyrodniczych, fizyczno-ruchowych, artystyczno-
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technicznych, emocjonalno-społecznych, nauczyciel w poszczególnych rubrykach wpisuje 

umowne symbole (skala punktowa). 

 

1) Przyjęto następujące nazewnictwo dla skali punktowej 6 – 1. 

 

a) 6 - „celująco” otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiadł i potrafi wykorzystać wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych na określonym poziomie nauczania, 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach, 

- proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu 

trudności, 

- nie popełnia błędów w proponowanych rozwiązaniach, 

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych. 

 

b) 5 - „bardzo dobrze”  otrzymuje uczeń, który: 

 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w typowych sytuacjach, 

- poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania, 

- popełnia nieliczne błędy, które potrafi samodzielnie poprawić, 

 

c) 4 - „dobrze”  otrzymuje uczeń, który: 

 

- opanował i stosuje większość wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe  

zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności 

- popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić 

- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu 

trudności  

- czyni postępy. 

 

d) 3 - „dostatecznie”  otrzymuje uczeń, który: 

 

- opanował większość wiadomości, ale nie zawsze stosuje je do rozwiązywania typowych zadań 

teoretycznych i praktycznych, 

- przy pomocy nauczyciela  rozwiązuje  zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności, 

- pracuje w wolnym tempie, 

 

e) 2 - „słabo” otrzymuje uczeń, który, 

 

- nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych  wiadomości i umiejętności, 

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które nie przekreślają  możliwości uzyskania  

przez niego podstawowej wiedzy, 

- pracuje bardzo wolno, 

- popełnia liczne błędy, nie zawsze potrafi je poprawić nawet z pomocą nauczyciela, 

 

f) 1 - „bardzo słabo” otrzymuje uczeń, który: 
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- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, 

- nie potrafi samodzielnie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności, 

- pracuje bardzo wolno lub nie podejmuje prób wykonania powierzonych zadań. 

 

2) Określenie celująco odpowiada 6 punktom, bardzo dobrze – 5 pkt., dobrze – 4 pkt., 

dostatecznie – 3 pkt., słabo – 2 pkt., bardzo słabo – 1 pkt. 

3) W celu większej motywacji uczniów nauczyciele stosują także przy ocenie punktowej 

6,5,4,3,2,1, znaki + (plus) oraz – (minus). 

 

4) W ocenianiu bieżącym w śródrocznym w klasie I nauczyciel stosuje znaczki 

motywacyjne (pieczątki – słoneczka) dla uczniów, a odpowiadające im punkty 

odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 43 

Ocenianie uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

1. Kryteria oceniania ucznia posiadającego opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

1) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności przewidzianych w dostosowanym programie nauczania. 

 

2) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

c) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale one nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

d) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności z pomocą nauczyciela. 

 

3) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

e)  praca klasowa, nie opanował w pełni wiadomości określonych w dostosowanym 

programie nauczania, 

f) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności z pomocą nauczyciela. 

 

4) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

g) opanował podstawowe wiadomości określone w dostosowanym programie nauczania, 

h) poprawnie stosuje wiadomości. 

 

5) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

i) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w dostosowanym programie 

nauczania, 

j) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, prawidłowo i estetycznie wykonuje zadania praktyczne. 

 

6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

k) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza dostosowany program 

nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania, 



Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju 36  

 

l) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z dostosowanego programu nauczania, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza ten program. 

7) Wymagania: 

Na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie 

umiejętności wymaganych na ocenę niższą. 

 

8)Przy  ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

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

z   wynikających ze specyfiki  tych zajęć. 

 

9)Sposoby i formy oceniania wiadomości oraz umiejętności ucznia: 

a) praca klasowa, 

b) test, 

c) krótki sprawdzian wiadomości, 

d) odpowiedź ustna, 

e) udział w dyskusji, 

f) pisemna praca domowa, 

g) test sprawnościowy, 

h) wytwory pracy, 

i) analiza notatek w zeszytach przedmiotowych. 

 

10)Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

do możliwości rozwojowych ucznia. 

2. Kryteria oceniania ucznia posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 

1) Ocenienie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych 

w szkole programów nauczania. 

2) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o 

kryteriach, warunkach i sposobie ocenienia. 

3) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców .Oceny ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

4) Kryteria ocen szkolnych: 

 

j) Stopień celujący - oznacza, że osiągnięcia ucznia wykraczają poza poziom osiągnięć 

edukacyjnych określonych w zindywidualizowanych programach nauczania oraz uczeń 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań. 

 

k)  Stopień bardzo dobry - oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości 

i umiejętności określonych w zindywidualizowanych programach nauczania i sprawnie 

posługuje się zdobyta wiedza w nowych sytuacjach. 

 

l) Stopień dobry - oznacza, że opanowanie przez  ucznia zakresu wiadomości określonych 

w  zindywidualizowanych programach nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje  

żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia. 

 

m) Stopień dostateczny - oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie 

wiadomości i umiejętności określone w zindywidualizowanych programach nauczania, 
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co może zapowiadać  kłopoty przy poznawaniu kolejnych treści nauczania w ramach 

danych zajęć edukacyjnych. 

 

n) Stopień dopuszczający - oznacza, że opanowanie przez  ucznia zakresu wiadomości 

i  umiejętności określonych w zindywidualizowanych programach nauczania jest tak 

niewielkie, iż  stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym 

przedmiocie i utrudnia naukę pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

o) Stopień niedostateczny - oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych 

w  zindywidualizowanych programach nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią 

kontynuację nauki treści danych zajęć edukacyjnych. 

 

5) Przy  ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

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

z   wynikających ze specyfiki  tych zajęć. 

6) Sposoby i formy oceniania wiadomości oraz umiejętności ucznia: 

a) praca klasowa, 

b) test,  

c) krótki sprawdzian wiadomości, 

d) odpowiedź ustna, 

e) udział w dyskusji, 

f) pisemna praca domowa, 

g) test sprawnościowy, 

h) wytwory pracy, 

i) analiza notatek w zeszytach przedmiotowych. 

 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

do możliwości rozwojowych ucznia. 

 

3. Kryteria oceniania ucznia z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej w sprawie 

dysleksji rozwojowej  

 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął wykraczający niekiedy - ponad program nauczania poziom wymagań 

edukacyjnych, 

b) twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych,  

c) uczestniczy w konkursach, turniejach przedmiotowych,  

d) podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych samodzielnie korzysta ze 

słownika ortograficznego,  

e) bardzo dobrze zna zasady ortografii, 

f) posiada bardzo dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości,  

g) nie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów,  

h) przy pomocy słownika samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie dyktando,  

i) wzorowo prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów. 

 2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął dopełniający poziom wymagań, a więc objęte programem nauczania treści 

kształcenia potrafi wykorzystać w sytuacjach problemowych,  
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b) podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych samodzielnie korzysta ze 

słownika ortograficznego, 

c) bardzo dobrze zna zasady ortografii  

d) posiada bardzo dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości  

e) przy pomocy słownika samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie dyktando  

f) nie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów  

g) systematycznie prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów  

h) widoczne są bardzo duże postępy ucznia w nauce.  

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) osiągnął rozszerzający poziom wymagań (zna treści kształcenia wychodzące ponad 

podstawę programową )  

b) zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie 

z sytuacją problemową  

c) podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych korzysta ze słownika 

ortograficznego  

d) dobrze zna zasady ortografii  

e) posiada dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości  

f) przy pomocy słownika i niewielkiej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie 

dyktando  

g) sporadycznie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów  

h) dobrze prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów  

i) widoczne są duże postępy ucznia w nauce  

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta 

i stosuje w sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane w podstawie 

programowej  

b) podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych słabo korzysta 

ze słownika ortograficznego  

c) w średnim stopniu zna zasady ortografii  

d) posiada dość wolne tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości  

e) przy pomocy słownika i dużej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie 

dyktando  

f) często korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów  

g) poprawnie prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów  

h) widoczne są średnie postępy ucznia w nauce  

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) osiągnął konieczny do dalszej nauki (rozwoju) poziom wymagań, tzn. pamięta, rozumie 

najważniejsze treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby zastosować je w 

zadaniach typowych i prostych  

b) podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych w bardzo słabym stopniu 

potrafi korzystać ze słownika ortograficznego  

c) zna niewiele zasad ortografii  

d) posiada wolne tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości  

e) mimo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić dyktanda  

f) prawie zawsze korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów  

g) na prośbę nauczyciela prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów  
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h) mało zauważalne są postępy ucznia w nauce  

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój  

b) nie umie korzystać ze słownika ortograficznego  

c) nie zna zasad ortografii  

d) nie potrafi czytać płynnie nawet przy wolnym tempie czytania  

e) mimo bardzo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić dyktanda  

f) zawsze korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów, niestety 

bezskutecznie  

g) mimo próśb nauczyciela nie prowadzi słowniczka trudniejszych wyrazów  

h) brak jakichkolwiek postępów ucznia w nauce  

4. Kryteria oceniania ucznia z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej w sprawie 

dysleksji rozwojowej (dysgrafia) 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął wykraczający niekiedy - ponad program nauczania poziom wymagań 

edukacyjnych 

a) systematycznie wzbogaca swoja wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji 

b) twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych (dopuszczenie 

możliwości korzystania  z komputera jako pomocy w pisaniu prac domowych ) 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 

d) proponuje różnorodne (nietypowe) rozwiązania zaistniałego problemu 

e) uczestniczy w konkursach, turniejach przedmiotowych 

f) wykazuje się samodzielnością podczas pisemnych prac (dopuszcza się możliwość pisania 

drukiem, wydłużenie czasu na napisanie pracy klasowej, częściej stosuje się formę testu 

lub odpowiedzi ustnej)  

g) posiada bardzo dobre tempo i technikę pisania w stosunku do swoich możliwości 

h) samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie prace klasowe  

Estetyka pisma i zeszytów ucznia, nie ma wpływu na otrzymaną ocenę. 

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął dopełniający poziom wymagań, a więc objęte programem nauczania treści 

kształcenia potrafi wykorzystać w sytuacjach problemowych 

b) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach 

c) przy pomocy nauczyciela rozwija własne zdolności 

d) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji (dopuszczenie możliwości korzystania  z komputera jako pomocy w pisaniu 

prac domowych) 

e) prawidłowo rozwiązuje zadania na lekcjach 

f) potrafi samodzielnie przeanalizować nowe wiadomości (na podstawie podręcznika) 

g) jest aktywny na lekcjach 

h) samodzielnie wykonuje pisemne prace (dopuszcza się możliwość pisania drukiem, 

wydłużenie czasu na napisanie pracy klasowej, częściej stosuje się formę testu lub 

odpowiedzi ustnej)  
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i) posiada bardzo dobre tempo i technikę pisania w stosunku do swoich możliwości 

j) samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie prace klasowe 

k) widoczne są bardzo duże postępy ucznia w nauce. 

Estetyka pisma i zeszytów ucznia, nie ma wpływu na otrzymaną ocenę. 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął rozszerzający poziom wymagań (zna treści kształcenia wychodzące ponad 

podstawę programową) 

b) zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie 

z sytuacją problemową 

c) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji 

d) wykazuje się aktywnością na lekcjach, wytrwale i cierpliwie koryguje błędy 

e) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe 

f) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych 

g) stara się samodzielnie pokonywać trudności 

h) samodzielnie wykonuje pisemne prace (dopuszcza się możliwość pisania drukiem, 

wydłużenie czasu na napisanie pracy klasowej, częściej stosuje się formę testu lub 

odpowiedzi ustnej)  

i) posiada dobre tempo i technikę pisania w stosunku do swoich możliwości 

j) przy niewielkiej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie prace klasowe 

k) systematycznie odrabia zadania domowe (dopuszczenie możliwości korzystania 

z komputera jako pomocy w pisaniu prac domowych) 

l) widoczne są duże postępy ucznia w nauce 

Estetyka pisma i zeszytów ucznia, nie ma wpływu na otrzymaną ocenę. 

 

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta 

i stosuje w sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane w podstawie 

programowej 

b) opanował podstawowe definicje i pojęcia pozwalające na rozumienie najważniejszych 

zagadnień 

c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji 

d)  stara się samodzielnie wykonywać pisemne prace (dopuszcza się możliwość pisania 

drukiem, wydłużenie czasu na napisanie pracy klasowej, częściej stosuje się formę testu 

lub odpowiedzi ustnej) 

e)  posiada dość wolne tempo i technikę pisania w stosunku do swoich możliwości 

f) przy dużej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie pisemne prace 

g) przynosi na lekcje potrzebne materiały (dopuszczenie możliwości korzystania 

z komputera jako pomocy w pisaniu prac domowych) 

h) widoczne są średnie postępy ucznia w nauce 

Estetyka pisma i zeszytów ucznia, nie ma wpływu na otrzymaną ocenę. 

 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął konieczny do dalszej nauki (rozwoju) poziom wymagań, tzn. pamięta, rozumie 

najważniejsze treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby zastosować je w 

zadaniach typowych i prostych 
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b) z pomocą nauczyciela wykonuje pisemne prace (dopuszcza się możliwość pisania 

drukiem, wydłużenie czasu na napisanie pracy klasowej, częściej stosuje się formę testu 

lub odpowiedzi ustnej) 

c)  jest bierny na lekcjach, ale odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy 

nauczyciela wykonywać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych 

umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie kształcenia 

d) wykazuje się brakiem systematyczności 

e) posiada wolne tempo i technikę pisania w stosunku do swoich możliwości (dopuszczenie 

możliwości korzystania  z komputera jako pomocy w pisaniu prac domowych) 

f) mimo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić prac pisemnych 

g) mało zauważalne są postępy ucznia w nauce 

Estetyka pisma i zeszytów ucznia, nie ma wpływu na otrzymaną ocenę. 

 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój 

b) nawet z pomocą nauczyciela nie wykonuje pisemnych prac (dopuszcza się możliwość 

pisania drukiem, wydłużenie czasu na napisanie pracy klasowej, częściej stosuje się formę 

testu lub odpowiedzi ustnej)  

c) mimo bardzo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić prac pisemnych 

d) uczeń nie rozumie prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności, pomimo ciągłego powtarzania tych samych partii materiału przez 

nauczyciela 

e)   nie podejmuje prób rozwiązywania zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności 

nawet przy pomocy nauczyciela 

f) nie odrabia prac domowych (dopuszczenie możliwości korzystania z komputera jako 

pomocy w pisaniu prac domowych) 

g) nie wykonuje ćwiczeń i zadań przygotowanych przez nauczyciela 

h) posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiających edukację 

na następnym etapie kształcenia 

i) brak jakichkolwiek postępów ucznia w nauce 

Estetyka pisma i zeszytów ucznia, nie ma wpływu na otrzymaną ocenę. 

 

5. Kryteria oceniania ucznia z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej w sprawie 

dysleksji rozwojowej (dyskalkulia) 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął wykraczający niekiedy - ponad program nauczania poziom wymagań edukacyjnych 

z matematyki 

b) twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych 

c) uczestniczy w konkursach, turniejach przedmiotowych 

d) systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji 

e) samodzielnie rozwija umiejętności matematyczne 

f) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 

g) proponuje różnorodne (nietypowe) rozwiązania zaistniałego problemu 

h) samodzielnie rozwiązuje konkretne zadania zarówno w czasie lekcji jak i w pracy 

pozalekcyjnej 
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i) wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień, potrafi udowadniać 

swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem nabytej samodzielnie 

wiedzy 

j) łączy wiedzę z różnych przedmiotów  

Uczeń może wykorzystywać kalkulator na zajęciach lekcyjnych. 

 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął dopełniający poziom wymagań z matematyki, a więc objęte programem 

nauczania treści kształcenia potrafi wykorzystać w sytuacjach problemowych 

b) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach 

c) przy pomocy nauczyciela rozwija własne zdolności 

d) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji 

e) prawidłowo rozwiązuje zadania na lekcjach 

f) potrafi samodzielnie przeanalizować nowe wiadomości (na podstawie podręcznika) 

g) jest aktywny na lekcjach 

h) widoczne są bardzo duże postępy ucznia w nauce. 

Uczeń może wykorzystywać kalkulator na zajęciach lekcyjnych. 

 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął rozszerzający poziom wymagań z matematyki (zna treści kształcenia wychodzące 

ponad podstawę programową) 

b) zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie 

z sytuacją problemową 

c) rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania z treścią 

d) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji 

e) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych 

f) wykazuje się aktywnością na lekcjach, wytrwale i cierpliwie koryguje błędy 

g) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe 

h) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych 

i) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania tekstowe 

j) stara się samodzielnie pokonywać trudności 

k) wykazuje umiejętność logicznego myślenia, ale również abstrahowania 

i klasyfikowania 

l) systematycznie odrabia zadania domowe 

m) widoczne są duże postępy ucznia w nauce 

Uczeń może wykorzystywać kalkulator na zajęciach lekcyjnych. 

 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął podstawowy poziom wymagań z matematyki gwarantujący dalsze poznanie, tzn. 

pamięta i stosuje w sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane 

w podstawie programowej 
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b) opanował podstawowe definicje i pojęcia pozwalające na rozumienie najważniejszych 

zagadnień 

c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji 

d) potrafi samodzielnie rozwiązywać proste zadania 

e) wyrywkowo stosuje wiedzę w sytuacjach typowych 

f) przynosi na lekcje potrzebne materiały 

g) widoczne są średnie postępy ucznia w nauce 

Uczeń może wykorzystywać kalkulator na zajęciach lekcyjnych. 

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) osiągnął konieczny do dalszej nauki (rozwoju) poziom wymagań z matematyki, 

tzn. pamięta, rozumie najważniejsze treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby 

zastosować je w zadaniach typowych i prostych 

b) jest bierny na lekcjach, ale odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy 

nauczyciela wykonywać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych 

umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie kształcenia 

c) wykazuje się brakiem systematyczności 

d) mało zauważalne są postępy ucznia w nauce 

Uczeń może wykorzystywać kalkulator na zajęciach lekcyjnych. 

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań z matematyki umożliwiającego dalszy 

rozwój 

b) uczeń nie rozumie prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności, pomimo ciągłego powtarzania tych samych partii materiału przez 

nauczyciela 

c)   nie podejmuje prób rozwiązywania zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności nawet przy pomocy nauczyciela 

d) nie odrabia prac domowych 

e) nie wykonuje ćwiczeń i zadań przygotowanych przez nauczyciela 

f) brak jakichkolwiek postępów ucznia w nauce 

g) posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiających edukację 

na następnym etapie kształcenia 

 Uczeń może wykorzystywać kalkulator na zajęciach lekcyjnych. 

 

6.  Ocenianie uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim: 

 

1) Oceny cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są ocenami 

wyrażonymi według skali przedstawionej w WSO. 

2) Na półrocze i zakończenie roku szkolnego uczniowie dodatkowo otrzymują ocenę opisową 

wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów. 

3) Ocena opisowa zawiera opis osiągnięć ucznia oraz wskazówki do dalszej pracy 

dla nauczycieli i rodziców. Informacje dla rodziców powinny mieć charakter opisowo – 

instruktażowy i opierać się głównie na konkretnych osiągnięciach ucznia. Niewielkie nawet 

postępy powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega 

wartościowaniu negatywnemu. 
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4) W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły 

wydawanych uczniom na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji 

końcoworocznej” umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania 

dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej/specjalistycznej (wpisać właściwą nazwę poradni)”. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 

2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 433).  

 

 Szczegółowe kryteria ocen: 

 

Ocena 
Opanowanie umiejętności  

i aktywność 
Posiadana wiedza 

Celująca – poziom wymagań 

wykracza poza program 

- umiejętności wykraczają 

poza poziom wymagań 

- posługuje się zdobytymi 

umiejętnościami 

w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych 

- osiąga sukcesy 

w konkursach, zawodach 

sportowych i innych 

- wzbogaca swą wiedzę 

lekturą 

- posiada wiedzę 

wykraczającą poza zakres 

materiału 

Bardzo dobra – poziom 

wymagań dopełniających 

- aktywnie uczestniczy w 

lekcji, sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami 

- rozwiązuje zadania 

dodatkowe 

- dociera samodzielnie do 

źródeł wskazanych przez 

nauczyciela 

- zawsze przygotowany do 

lekcji, odrabia prace domowe 

- opanował materiał 

przewidziany programem 

Dobra – poziom wymagań 

rozszerzających 

- potrafi korzystać z 

zaprezentowanych na lekcji 

źródeł informacji 

- poprawnie stosuje zdobyte 

wiadomości 

- samodzielnie wykonuje 

typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne 

- pod kierunkiem nauczyciela 

rozwiązuje zadania o 

większym stopniu trudności 

- zwykle przygotowany do 

lekcji, odrabia prace domowe 

- opanował materiał w 

stopniu zadowalającym 

Dostateczna – poziom 

wymagań podstawowych 

- wykonuje typowe zadania 

wg schematów 

- pracuje chętnie na miarę 

swoich możliwości 

- wymaga ukierunkowania 

pracy przez nauczyciela 

- opanował podstawową 

wiedzę pozwalającą na 

zrozumienie najważniejszych 

zagadnień na poziomie  

nieprzekraczającym 

wymagań zawartych w 
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- wymaga wielu 

przypomnień,  powtórzeń, 

wsparcia ze strony 

nauczyciela 

- zazwyczaj przygotowany do 

lekcji 

podstawach programowych 

Dopuszczająca – poziom 

wymagań koniecznych 

- rozwiązuje zadania o 

niewielkim stopniu trudności 

- wymaga ciągłego nadzoru 

przy pracy 

- pracuje tylko przy wsparciu 

nauczyciela i pod jego 

kierunkiem 

- prowadzi zeszyt 

przedmiotowy 

- rozumie czytany tekst 

- nie jest aktywny na lekcji 

- często nie jest 

przygotowany do lekcji 

- ma braki w opanowaniu 

podstaw programowych, ale 

nie przekreślają one 

możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy z 

danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki 

Niedostateczna 

- nie jest w stanie nawet przy 

pomocy nauczyciela wykonać 

zadań o elementarnym 

stopniu trudności 

- nie wykazuje 

zainteresowania nauką 

- nie wykonuje prac 

domowych 

- zwykle jest 

nieprzygotowany do lekcji 

(brak zeszytu, podręcznika, 

przyborów itp.) 

- nie potrafi korzystać z 

pomocy wskazanych przez 

nauczyciela; 

- odmawia współpracy. 

- nie opanował niezbędnego 

minimum podstawowych 

wiadomości i umiejętności, 

braki uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z danego 

przedmiotu 

 

 

 

 

 

6a. Zasady oceniania zachowania: 

 

1) Kryteria ocen z zachowania są takie same jak dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem 

specyfiki upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, dodatkowo uczniowie otrzymują 

ocenę opisową. 

2) Ocena z zachowania nie może mieć wpływu: 

a) na oceny z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

3) Przy opisie zachowania należy brać pod uwagę: 

a) zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią; 

b) umiejętność pracy w zespole; 

c) udzielanie pomocy innym – opiekuńczość; 
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d) podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, szkoły; 

e) dotrzymywanie obietnic i zobowiązań – reagowanie adekwatnie do sytuacji; 

f) umiejętność opanowania własnych negatywnych emocji – złość, gniew, kłótliwość, płacz; 

g) umiejętność ujawniania emocji pozytywnych – radość, życzliwość, spokój; 

h) aktywność podczas zajęć; 

i) pracowitość i obowiązkowość; 

j) szanowanie godności innych osób; 

k) życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych; 

l) umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów; 

m) poszanowanie własności osobistej; 

n) poszanowanie własności społecznej. 

 

7.  Ocenianie dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym: 

 

Zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w sześcioletnich podstawowych 

i gimnazjach” (Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 23 grudnia 2008 r.) 

 

8.  Ogólne zasady oceniania:  

 

1)  Celem wychowania i nauczania powinno być wyposażenie ucznia w takie umiejętności, 

sprawności i nawyki, aby: 

a) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie 

lub pozawerbalnie; 

b) zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych; 

c) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i 

umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie; 

d) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami 

danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując 

prawo do swojej inności. 

 

9.  Sposób oceniania ucznia: 

 

1) Oceny cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są ocenami 

opisowymi z wyjątkiem oceny z przedmiotu: religia/etyka. 

2) Oceny wpisuje się do specjalnie założonego zeszytu, który dołączony jest do dziennika 

lekcyjnego klasy. 

3) Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia 

tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4) O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5) Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły 

wydawanych uczniom na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji 

końcoworocznej” umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania 

dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej/specjalistycznej (wpisać właściwą nazwę poradni)”. 

6) Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak 

postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. 

7) Załączniki: 
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a) Arkusz oceny umiejętności ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym  

b) Ocena przystosowania społecznego wg skali Gunzburga 

 

10. Zasady oceniania zachowania:  

 

1) Ocena z zachowania jest oceną opisową. 

2) Ocena z zachowania nie może mieć wpływu: 

a) na oceny z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.   

3.) Przy opisie zachowania należy brać pod uwagę: 

a) zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią;  

b) umiejętność pracy w zespole;  

c) udzielanie pomocy innym – opiekuńczość; 

d) podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, szkoły; 

e) dotrzymywanie obietnic i zobowiązań – reagowanie adekwatnie do sytuacji; 

f) umiejętność opanowania własnych negatywnych emocji – złość, gniew, kłótliwość, płacz; 

g) umiejętność ujawniania emocji pozytywnych – radość, życzliwość, spokój; 

h) aktywność podczas zajęć; 

i) pracowitość i obowiązkowość; 

j) szanowanie godności innych osób; 

k) życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych; 

l) umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów; 

m) poszanowanie własności osobistej; 

n) poszanowanie własności społecznej. 

 

§  44 

 

1.  Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców   

2.  Bieżące sprawdzanie umiejętności i wiadomości może mieć formę: ustną, pisemną, 

praktyczną. 

 

4. Poprawione i ocenione prace kontrolne nauczyciel zobowiązany jest  oddać w ciągu dwóch 

tygodni. 

5. Termin prac kontrolnych uczeń powinien znać z tygodniowym wyprzedzeniem. 

W ciągu tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż trzy takie sprawdziany i jeden w dniu nauki. 

 

7. Wszystkie prace pisemne (testy) powinny być oceniane na podstawie ustalonej 

przez nauczyciela i omówionej z uczniami punktacji według następującej punktacji 

procentowej: 

 

 

ocena celująca – 6   100% plus zadanie (a) dodatkowe 

bardzo dobra –5   100% - 91% 

dobra – 4    90% - 71% 

dostateczna – 3   70% - 51% 

dopuszczająca – 2   50% - 31% 

 

§  45 

 

1.  Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
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edukacyjne o których mowa w § 3 pkt  1a, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 

lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom 

z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b. 

1a. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3  pkt. 1a, 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ,,ustawą”, z zastrzeżeniem 

ust. 1b. 

1b. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3, 

pkt 1a do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

1c. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się 

odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej 

i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności 

w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 

poznawczo-percepcyjnego. 

2. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny 

z zachowania. 

3.  Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, w klasach  I - III szkoły podstawowej  polega 

na podsumowaniu jego osiągnięć   edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej 

oceny klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania. 

4.  Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej  polega 

na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć 

edukacyjnych określonych   w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

oraz oceny z zachowania. 

5.  Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. Dla tych uczniów ocena zachowania jest również ocena opisową. 

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

klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia 

w porozumieniu z rodzicami  

7.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo wyższej Rada Pedagogiczna 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami 

8. Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, 

wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  na drugiej 

stronie świadectwa odpowiednio nad „Wynikami klasyfikacji rocznej” i „Wynikami 

klasyfikacji końcowej” umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program 

nauczania dostosowany do indywidualnych  możliwości i potrzeb na podstawie 

orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w....”, wpisując nazwę poradni 

psychologiczno -pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Adnotację taką umieszcza się również na arkuszach ocen uczniów 

nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym. 

 

§ 46 
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1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych lub informatyki. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

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

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

5.  Blok przedmiotowy sztuka wymaga ustalenia ocen plastyki i muzyki. 

 

§ 47 

 

1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy obowiązujący wymiar godzin 

dla poszczególnych etapów edukacyjnych oraz godzin  do dyspozycji dyrektora szkoły, które 

mogą być przeznaczone na: 

1) zwiększenie liczby obowiązujących zajęć edukacyjnych 

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych 

3) realizację ścieżek edukacyjnych 

4) zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych. 

1a. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  a ocenę z zachowania 

wychowawca klasy. 

2. Udział w zajęciach obejmujących realizację ścieżek edukacyjnych odbywających się 

w postaci odrębnych zajęć wpisuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej 

na przedmioty i zajęcia nadobowiązkowe wpisem „uczestniczył/a/”. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia nadobowiązkowe może wystąpić do rady pedagogicznej 

z wnioskiem o akceptację w sprawie oceniania według innych, opracowanych przez siebie 

zasad. 

4. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena końcoworoczna z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani ukończenie 

szkoły. 

§ 48 

 

1.  Klasyfikowanie śródroczne jest okresowym podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia 

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

ustaleniu - wg skali określonej w § 5  - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych   i śródrocznej ocen klasyfikacyjnej  z zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w  tygodniu 

poprzedzającym tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez 

MEN na dany rok szkolny 

2a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu 

poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada 

pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej. 

2.  Klasyfikacja roczna w klasach I-III jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia 

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

która jest oceną opisową. 
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3a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa 

w ust. 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności 

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.; 

4.  Klasyfikacja roczna  począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej jest podsumowaniem 

osiągnięć  edukacyjnych ucznia  z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zachowania, wg skali o której mowa odpowiednio w § 4 i § 11. 

5.  Przed rocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców  

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

6.  Uczniów i rodziców należy poinformować na tydzień przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami 

Rady Pedagogicznej, podając uczniom przewidywane oceny i żądając zwrotnego 

potwierdzenia przez rodziców. 

W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej należy poinformować w podobnym 

trybie rodziców na miesiąc przed końcem  roku szkolnego. 

W szczególnych przypadkach powiadomienia o przewidywanych ocenach należy wysyłać 

pocztą. 

 

§ 49 

 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a ocenę 

z zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia. 

 

§ 50 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych 

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

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz o 

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

4. Ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala się począwszy od klasy czwartej według 

następującej skali: 

1) wzorowa 

2) bardzo dobra 

3) dobra 

4) poprawna 

5) nieodpowiednia 

6) naganna 
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Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej 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 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. 

5. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ucznia znajdują się w dokumencie 

zatytułowanym ,,Zasady oceniania zachowania ucznia w Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”. 

5a. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem 

ust. 6 i 7. 

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

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 51 

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła zapewni 

w miarę możliwości  uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 52 

 

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw  do ustalenia śródrocznej  lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3.  Na ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej. Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

1) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej ustnej  

2) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"nieklasyfikowany" albo "niesklasyfikowana”. 

 

 

§ 53 

 

WARUNKI I TRYB PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 

1. WARUNKI: 

1) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności. 

2) W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3) Uczeń realizuje indywidualny program lub tok nauki 

4) Uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – egzamin nie 

obejmuje: techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. 

Nie ustala się również oceny z zachowania. 
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2.  TRYB: 
1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie 1 tygodnia od końcoworocznego 

klasyfikacyjnego posiedzenia Rady  

Pedagogicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami ucznia. 

1a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2) Egzamin ma formę pisemną i ustną, a wynik egzaminu ustala komisja w składzie: 

a) dyrektor jako przewodniczący komisji 

b) nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy 

c) w charakterze obserwatorów mogą być  obecni rodzice ucznia. 

3) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych z 

których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia (dotyczy realizacji indywidualnego 

toku lub programu nauki) 

 

4) Uczniowie zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania  

(w przypadku ucznia z usprawiedliwionymi nieobecnościami). 

 

5) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma formę zadań praktycznych. 

 

6) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna. 

 

7) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

8) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących – skład komisji; 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

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

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 

wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

 

9) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

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

dyrektora szkoły. 

 
 

 

§54 
 

WARUNKI  I  TRYB  PRZEPROWADZENIA 

SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 

 

1. WARUNKI:  

1) Rodzice zgłaszają do dyrekcji szkoły zastrzeżenia w sprawie trybu ustalania ocen 

klasyfikacyjnych nie później niż 7 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych. 
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2) Potwierdzono słuszność zastrzeżeń, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

3) Rodzicezgłosili zastrzeżenia w  sprawie  oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia. 

 

2. TRYB: 

1) Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzania sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności ucznia w składzie: 

a) W przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych: 

- dyrektor (lub wicedyrektor) – przewodniczący komisji 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

- dwóch nauczycieli z tej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne 

b) w przypadku rocznej klasyfikacji zachowania: 

- dyrektor (lub wicedyrektor) - przewodniczący komisji 

- wychowawca klasy 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie  

- pedagog 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

- przedstawiciel rady rodziców 

2) Nauczyciel wymieniony w pkt. 1.1)b może być zwolniony z udziału w pracach komisji 

na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W to miejsce dyrektor 

powołuje innego nauczyciela takich samych zajęć edukacyjnych (z tej lub innej szkoły). 

3) Ustalona przez komisję roczna klasyfikacja nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny i jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego 

(patrz: tryb i warunki przeprowadzania egzaminów poprawkowych). 

4) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin 

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

5) Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących – skład komisji; 

b) termin sprawdzianu; 

c) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 

f) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

 

§ 55 

 

WARUNKI I TRYB PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

 

 

1. WARUNKI: 

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

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

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2) Rodzice ucznia kl. IV - VI, który  w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wystąpili 

z wnioskiem o egzamin poprawkowy. 
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3) Do egzaminu poprawkowego może przystąpić również uczeń, który wcześniej uczestniczył w 

sprawdzianie wiadomości i umiejętności zakończonym wynikiem negatywnym 

   

2. TRYB: 

1) Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

2) Egzamin poprawkowy ma formę pisemną i/lub ustną. 

3) Egzamin z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego 

ma formę zadań praktycznych. 

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie; 

a) dyrektor lub wicedyrektor – przewodniczący komisji 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący. 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia - jako członek komisji 

5) Z egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji 

b) pytania egzaminacyjne 

c) termin egzaminu 

d) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę 

e) imię i nazwisko ucznia 

f) nazwę zajęć edukacyjnych 

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

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

6) W szkole 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 jeśli zajęcia edukacyjne są 

realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

§ 56 

 

1.  Uczeń klasy I - III otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

1a. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o 

promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w 

ciągu roku szkolnego. 

2.  W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 

są ocenami opisowymi. 

3. 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 ucznia. 

 

§ 57 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z 

zastrzeżeniem  § 12 ust. 5 i 5a oraz § 12 ust. 6 i 7.  

2.  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. 

2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w pkt 2, wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć. 
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3.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową 

ocenę klasyfikacyjną. 

4.  Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne  oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne  

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych  z uwzględnieniem § 16 pkt 3 i uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz§ 12 ust. 6 i 7. 

2) przystąpił do sprawdzianu – o którym mowa w § 19 – z zastrzeżeniem § 19 pkt 12-13 

lub pkt 28. 

 

§ 58 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH 

I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

 

1. WARUNKI: 
1) Uczeń systematycznie uczestniczył w zajęciach edukacyjnych (ewentualne 

nieobecności są usprawiedliwione). 

2) Otrzymał z zajęć edukacyjnych zbyt  małą ilość ocen cząstkowych. 

3) Zgłaszał gotowość do napisania sprawdzianu lub prac klasowych w 

wyznaczonym terminie (dotyczy ucznia nieobecnego na sprawdzianie z powodów 

usprawiedliwionych) 

4) Obserwowano widoczne postępy ucznia w nauce. 

 

2. TRYB: 

1) W terminie 3 dni od otrzymania propozycji ocen końcoworocznych rodzice mają prawo 

wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności, jeżeli rodzice 

uważają, że ocena jest zaniżona. 

a) sprawdzian wiadomości i umiejętności zostanie przeprowadzony w dniu poprzedzającym 

konferencję klasyfikacyjną; 

b)  termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami  

c)  roczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny i jest ostateczna. 

d) w skład komisji przeprowadzającej sprawdzian osiągnięć edukacyjnych powołanej przez 

dyrektora szkoły wchodzą  

 e)  dyrektor szkoły; 

 f) nauczyciel przedmiotu (może być zwolniony na własną prośbę lub w innych uzasadnionych 

przypadkach); 

 g)  nauczyciel z tej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne;  

 h) wychowawca; 

 i) rodzic w charakterze obserwatora; 

    j) egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; 

 k) z zajęć edukacyjnych takich jak: muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, informatyka, 

technika egzamin ma formę zajęć praktycznych 
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§ 59 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

 

1. WARUNKI: 
1) Ocena ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny; 

2) Uczeń w ciągu roku nie otrzymał nagany wychowawcy lub/ i dyrektora; 

 

2. TRYB: 

1) W terminie 3 dni od otrzymania propozycji oceny końcoworocznej z zachowania rodzice  

mają prawo wystąpić z umotywowanym wnioskiem do dyrektora 

o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) dyrektor uznając zasadność wniosku powołuje komisję w składzie: 

a) dyrektor 

b) wychowawca klasy 

c) pedagog szkolny 

d) przedstawiciel samorządu szkolnego 

e) przedstawiciel rady rodziców  

f) komisja po analizie dokumentów przystępuje do głosowania. 

g) w przypadku jednakowej liczby głosów za/przeciw głos przewodniczącego jest 

rozstrzygający. 

h) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. 

 

§ 60 

 

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania 

umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

2. Informator, zawierający w szczególności opis zakresu  sprawdzianu oraz kryteriów oceniania 

i form przeprowadzania sprawdzianu, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później 

niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany 

sprawdzian. 

3. Sprawdzian  przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

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

do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni 

specjalistycznej. 

5. 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. 

6. Opinia lub orzeczenie określające specyficzne trudności w uczeniu się, powinny być wydane 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, 

nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian 

i nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.  
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7. Opinię tę rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi 

szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

sprawdzian. 

8. 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. 

9. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu  do potrzeb uczniów 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

10. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

nie przystępują do sprawdzianu. 

11. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania 

nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej 

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców, zaopiniowany przez 

dyrektora szkoły. 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  z zakresu jednego z grupy 

przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się 

przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

13. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego 

wyniku. 

14. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

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

terminem sprawdzianu, powołuje zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 

16. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu 

choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor 

komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. 

17. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca, powinni odbyć 

szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową. 

18. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności: 

1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; lista zawiera: imię (imiona) i 

nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer 

ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie 

ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian;  

2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie 

z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż 

na miesiąc przed terminem sprawdzianu; 

4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące 

przebieg sprawdzianu i  wyznacza przewodniczących tych zespołów; 

5) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu - przed rozpoczęciem sprawdzianu  

6) nadzoruje przebieg sprawdzianu; 

7) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów  ze specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się o których mowa w pkt 4-8. 



Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju 58  

 

8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali 

sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz 

dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL 

ucznia; 

9) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów 

i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej; 

10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania 

i przebiegu sprawdzianu. 

19. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań 

i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne 

do przeprowadzenia sprawdzianu  i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie 

sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia 

sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje 

i  zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne  do przeprowadzenia sprawdzianu. 

20. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich 

materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

21.Sprawdzian jest prowadzony w jednym dniu i trwa:   

1) część pierwsza – 80 minut; 

2) część druga 45 minut.  

3) Dla uczniów (ze specyficznymi trudnościami),  o których mowa pkt 4-8, czas trwania 

sprawdzianu  może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 50% planowanego czasu. 22. W 

przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu 

w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności 

zapewnienie samodzielnej pracy uczniów 

1) W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: 

  a) przewodniczący; 

  b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej 

  szkole lub w placówce. 

2) Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności 

odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali. 

3) W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów liczbę członków zespołu 

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

4) Nauczyciel zatrudniony w innej szkole  zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

23.Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały 

niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie zostały naruszone. 

1) W przypadku stwierdzenia, że pakiety, o których mowa w ust. 23 pkt 1, zostały naruszone, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji 

okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. 

2) W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących 

oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów 
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nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie 

odpowiadającej liczbie uczniów  w poszczególnych salach. 

3) Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, 

polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne. 

4) Uczeń  zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub 

karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi. 

5) Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu 

nadzorującego zamieszcza w protokole, którego wzór określa OKE w Jaworznie. 

Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie 

odpowiedzi. 

6) Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, zamieszcza się 

kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru 

PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. 

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

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

1) Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

25. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

1) 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. 

2) W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu 

nadzorującego oraz osoby, o których mowa w § 18. 

3) W czasie trwania sprawdzianu uczniom  nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań ani ich nie komentuje. 

 26. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego, lub 

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu  w sposób utrudniający 

pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa 

sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu 

i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole, którego wzór określa OKE. 

26a. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzianu pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu 

z dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia sprawdzian. 

26b. W przypadkach, o których mowa w pkt 26 i 26 a uczeń przystępuje ponownie 

do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później 

niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora  komisji okręgowej. 

26c. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu: 

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub 

2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej,  
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3) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom prawidłowego przebiegu sprawdzianu  w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia 

i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia 

zamieszcza się w protokole, którego wzór określa OKE. 

26d. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, 

w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia. 

26e. W przypadkach, o których mowa w pkt 26 c i 26 d, w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na zapisanie 

wyników uzyskanych ze sprawdzianu, wpisuje się „0”. 

26 f. 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. 

27. Tryb sprawdzania prac: 

1) Prace uczniów  sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów,  powołani 

przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu  ustala komisja okręgowa na 

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

2) Wynik sprawdzianu  ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

 

 

28. Tryb postępowania w przypadku nieprzystąpienia do sprawdzianu: 

1) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, 

albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym 

przez dyrektora Komisji Centralnej, , w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji 

okręgowej. 

2) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie dodatkowym , powtarza ostatnią 

klasę  szkoły podstawowej i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

2a) Do ucznia, o którym mowa w pkt 2, przystępującego do sprawdzianu w dodatkowym 

terminie stosuje się odpowiednio przepisy pkt 26c - 26e. 

3) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor komisji okręgowej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia  z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

ucznia. 

29. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia  jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom  

do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

30.Wynik sprawdzianu  nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu 

nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

1) 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 przypadku o którym mowa 

w pkt  ust. 26 i 28 ppkt 2a. 

2) Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi  lub jego 

rodzicom. 
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31. Dokumentacja:  

1) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu 

sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz 

przewodniczący zespołów nadzorujących. 

2) Protokół, o którym mowa w  ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. 

3) Dokumentację sprawdzianu  przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy. 

4) Dokumentację sprawdzianu  przechowuje się według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

§ 60 

1. Obserwatorami sprawdzianu mogą być: 

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania; 

2) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych; 

3) delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych 

dla zawodów; 

4) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, 

a w przypadku egzaminu zawodowego także delegowani przedstawiciele pracodawców, 

upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej. 

2. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów 

sprawdzających prawidłowość przebiegu sprawdzianu  w danej szkole. 

§ 61 

Osoby, o których mowa w  § 60 18, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu. 

§ 62 

Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego 

i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

§ 63 

1. Uczeń  może, w terminie 2 dni od daty  sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji 

okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania. 

2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni  od daty ich 

otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. 

3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu 

na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, 

w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian 

i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik  

sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, 

a także w stosunku do poszczególnych uczniów. 

4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, 

w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian  danych uczniów 

i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań przez uczniów  dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu 
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z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tych uczniów  i zarządza jego 

ponowne przeprowadzenie. 

6. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor Komisji Centralnej. 

§ 64 

1. Zestawy zadań dla sprawdzianu  oraz materiały multimedialne  do przeprowadzenia 

sprawdzianu  są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach 

uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. 

2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, zbiorów zestawów zadań 

egzaminacyjnych, arkuszy egzaminacyjnych lub arkuszy obserwacji oraz materiałów 

multimedialnych decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu  podejmuje dyrektor Komisji 

Centralnej. 

 

 

 

 

 

 

 
 


