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ROZDZIAŁ  I 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

§ 1. 
Ilekroć  w dokumencie jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 
im. Aleksandra Macieszy w Płocku; 

2) specjaliście - należy przez to rozumieć w szczególności psychologa, pedagoga, 
logopedę, doradcę zawodowego; 

3) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku.  

4) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz 
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

5) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Płock; 
6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty. 

§ 2. 
1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra 

Macieszy w Płocku. 
2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku. 
3. Siedzibą Szkoły jest budynek położony przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 2a,  

09-410 Płock. 
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Płock z siedzibą pl. Stary Rynek 1,  

09- 400 Płock. 
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.  
6. Szkoła używa okrągłej pieczęci o następującej treści: Szkoła Podstawowa nr 8 w Płocku. 
7. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną 

realizację postanowień niniejszego Statutu. 

§ 3. 
Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) kształcącą w cyklu ośmioletnim, która: 

1) zapewnia  bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,         

z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2; 
4) realizuje: 

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, 
b) ramowy plan nauczania; 
c) zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 
egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty. 

 
§ 4. 

1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, który tworzą symbole, zwyczaje i tradycje przekazywane 
przez kolejne roczniki. 

2. Do symboli szkolnych zaliczamy: 
1) sztandar szkoły; 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2018&qplikid=2#P2A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2018&qplikid=4186#P4186A18
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2018&qplikid=1#P1A328
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2018&qplikid=1#P1A373
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2018&qplikid=4186#P4186A7
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2) hymn szkoły; 
3) logo szkoły. 

3. Sztandar, hymn i logo szkoły są symbolami Małej Ojczyzny, którą stanowi społeczność 
szkolna. 

4. Sztandar szkoły bierze udział w uroczystościach organizowanych przez administrację 
samorządową i państwową, najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz 
w uroczystościach religijnych. 

5. W skład pocztu sztandarowego wchodzi troje galowo ubranych uczniów: chorąży i dwie 
chorążynie. 

6. Insygnia pocztu sztandarowego: 
1) biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym  

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze; 
2) białe rękawiczki. 

7. W przypadku żałoby na sztandarze przywiesza się wstążkę kiru. 
8. Hymn szkoły jest wykonywany przez całą społeczność szkolną podczas ważnych uroczystości. 
9. Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym placówki, eksponowanym na budynku, dyplomach 

oraz oficjalnych pismach urzędowych szkoły. 
10. Elementem ceremoniału jest także rota ślubowania. 

ROZDZIAŁ  II 
CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY 

 
§ 5. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania ujęte w Statucie Zespołu Szkół nr 5. 
2. Statut Zespołu Szkół nr 5 w Płocku określa w szczególności: 

1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania; 
2) organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki 

współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi; 
3) organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych,  integracyjnych; 
4) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
5) organizację dodatkowych zajęć dla uczniów; 
6) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej 

z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami; 
7) organizację stołówki szkolnej; 
8) organizację wolontariatu; 
9) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 
10) szczególne warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną; 
11) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, a także ze stowarzyszeniami lub innymi 
organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej; 

12) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 
wychowania, opieki i profilaktyki; 

 
 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
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ROZDZIAŁ  III 
ORGANY SZKOŁY  

 

§ 6. 
1. Organy szkoły tj.: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców  są 

tożsame z odpowiednimi organami Zespołu Szkół nr 5 w Płocku.  
2. Szczegółowe kompetencje i zasady współdziałania organów wymienionych w ust. 1 oraz 

sposób rozwiązywania sporów między nimi reguluje Statut Zespołu Szkół nr 5 w Płocku.  

 
ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA  SZKOŁY  
 

§ 7. 
1. Statut Zespołu Szkół nr 5 w Płocku określa organizację szkoły dotyczącą: 

1) szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym; 
2) arkusza organizacji szkoły; 
3) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
3. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się na zasadach określonych w ustawie – Prawo 

oświatowe. 
4. Liczba uczniów w oddziale klas I - III wynosi nie więcej niż 25 uczniów, z zastrzeżeniem 

wyjątków określonych w § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.  

5. Liczbę uczniów w oddziałach klas IV – VIII określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka  
w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Płock. 

6. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone oddziały integracyjne, 
specjalne albo klasy terapeutyczne według zasad określonych w § 6 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  
i publicznych przedszkoli lub rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach   
i placówkach. 

7. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone oddziały sportowe według 
zasad określonych w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów  
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. 

8. Tryb corocznego podejmowania decyzji dotyczących podziału oddziałów na grupy                      
na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki dokonywany jest zgodnie                    
z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych                 
przez szkołę. 
 

§ 8. 
1. Każdy oddział powierza się opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym 

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

wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece 
przez etap edukacyjny, obejmujący odpowiednio: 

1) klasy I-III szkoły podstawowej; 
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2) klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 
§ 9. 

1. Szkoła organizuje naukę religii i etyki na życzenie rodziców.  
2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.  
3. Szkoła zapewnia naukę religii i etyki, uznając prawo rodziców i uczniów do swobody decyzji 

w zakresie wyboru jednego lub obu wymienionych przedmiotów. Pisemne oświadczenie 
rodziców o uczęszczaniu dziecka na lekcje religii (etyki) składane jest  
w pierwszym tygodniu nauki w sekretariacie szkoły. Oświadczenie nie musi być ponawiane  
w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. Druk odwołania dostępny jest  
w sekretariacie szkoły. 

4. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być 
powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

5. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 
zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy 
zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń 
uczęszczał. 

6. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 
7. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana zgodnie z WSO. 
8. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy 

prowadzące szkoły zgodnie otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym 
przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela 
etyki. 

9. Szkoła organizuje w ramach zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII Wychowanie do życia  
w rodzinie. 

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

11. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły  
w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach. 

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

13. Uczniowie, którzy nie korzystają z zajęć religii (etyki) lub wychowania do życia  
w rodzinie objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w świetlicy szkolnej.  
W przypadku, gdy zajęcia te są pierwszą lub ostatnią lekcją, mogą być zwolnieni  
za zgodą rodziców z obowiązku przebywania w szkole w tym czasie. W tym celu rodzic 
wypełnia stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia dostępny jest w sekretariacie szkoły. 

 
§ 10. 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka. 
2. Zasady działania biblioteki określa Statut Zespołu Szkół nr 5 w Płocku.  

 
§ 11. 

1. W szkole  działa świetlica szkolna dla uczniów. 
2. Zasady działania świetlicy określa Statut Zespołu Szkół nr 5 w Płocku.  
 
 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=18#P18A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=18#P18A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=40#P40A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=40#P40A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=40#P40A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=40#P40A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=40#P40A3
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ROZDZIAŁ  V 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY  
 

§ 12. 
1. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników zawarty jest w Statucie Zespołu Szkół nr 5. 
2. Statut Zespołu Szkół nr 5 określa w szczególności: 

1) zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników; 
2) obowiązki i prawa nauczyciela; 
3) zadania nauczyciela wychowawcy; 
4) obowiązki nauczycieli specjalistów; 
5) kompetencje i zadania zespołu wychowawczego oraz zespołów przedmiotowych; 
6) zadania pracowników administracji i obsługi.   

 
ROZDZIAŁ  VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

§ 13. 
1. Uczeń ma prawo do: 

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

2) zapoznania z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami; 
3) zapoznania z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; 
4) zapoznania z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym szkoły; 
5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  
i poszanowanie godności; 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,  

a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
9) indywidualnego programu lub toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych  

w odrębnych przepisach; 
10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego; 
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, tylko w obecności nauczyciela;  
13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową w ramach Samorządu 

Uczniowskiego oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole; 
14) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii  oraz zgłaszania 
propozycji dotyczących nauczania i wychowania; 

15) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 

16) poszanowania przekonań religijnych, godności własnej w sprawach osobistych, 
rodzinnych i koleżeńskich oraz nietykalności osobistej; 
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17) zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych  
w zaufaniu; 

18) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie  
z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z Dyrektorem szkoły; 

19) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych 
imprezach, zgodnie  ze swoimi umiejętnościami i możliwościami; 

20) pomocy socjalnej; 
21) korzystania z różnych form pomocy i wsparcia, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W przypadku naruszenia praw wymienionym w ust. 1 uczeń lub jego rodzice mogą  
w terminie 3 dni  od dnia, w którym nastąpiło naruszenie, złożyć  skargę do wychowawcy lub 
rzecznika praw ucznia.  

3. Wychowawca lub rzecznik praw ucznia rozpatruje skargę i w ciągu 5 kolejnych dni, w których 
odbywają się zajęcia lekcyjne, przedstawia propozycję rozwiązania problemu.  

4. Rodzice ucznia mają prawo do odwołania się od propozycji wychowawcy lub rzecznika praw 
ucznia do Dyrektora szkoły, przez złożenie do niego pisemnej skargi. Pismo w tej sprawie 
powinno zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.  

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 10 kolejnych dni, w których odbywają się 
zajęcia lekcyjne i o podjętej decyzji informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców.  

6. Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach 
nauczania. 

§ 14. 
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy i wsparcia ze strony szkoły, w tym pomocy 

materialnej. 
2. Pomoc jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

3. Indywidualne formy pomocy i opieki nad uczniami polegają w szczególności na: 
1) udzielaniu doraźnej lub stałej pomocy materialnej (stypendia: miejskie, szkolne,  

za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz zasiłki losowe); 
2) występowaniu z wnioskami do MOPS-u, fundacji lub innych instytucji w celu wsparcia 

uczniów; 
3) objęciu zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, korekcyjno-kompensacyjnymi lub 

innymi zajęciami specjalistycznymi oraz opieką świetlicową; 
4) zapewnienie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia; 
5) wspomaganie możliwości korzystania z  pomocy poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 
6) zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

4. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 3 pkt 1, przyznaje się, w zależności od rodzaju 
pomocy, odpowiednio na zasadach określonych w uchwałach Rady Miasta Płocka lub 
zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka. 

§ 15. 
1. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie szkoły,      

w szczególności: 
1) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 
2) rzetelne przygotowywanie się do zajęć szkolnych i poszerzanie swojej wiedzy  

i umiejętności; 
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3) właściwie zachowywanie się i nierozmawianie z innymi uczniami w trakcie zajęć 
edukacyjnych,  zabieranie głosu tylko po upoważnieniu przez nauczyciela; 

4) punktualne przychodzenie na lekcje i inne zajęcia; 
5) uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 

a) okazywanie szacunku dorosłym i innym uczniom szkoły, 
b) szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 
c) dbanie o kulturę języka, 
d) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, 
e) stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości; 

8) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; 
9) wystrzeganie się nałogów; 
10) przestrzeganie zasad higieny osobistej; 
11) troszczenie się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, utrzymywanie czystości  

i porządku na terenie szkoły; 
12) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć obowiązkowych  

i nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę oraz podczas przerw 
międzylekcyjnych; 

13) szanowanie  godności osobistej i nietykalności nauczyciela w szkole i poza nią; 
14) poznawanie tradycji szkoły, współuczestniczenie w jej tworzeniu i godne jej 

reprezentowanie  na zewnątrz; 
15) przestrzeganie regulaminów wewnętrznych szkoły; 
16) przestrzeganie zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych; 
17) pokrycie kosztów umyślnego zniszczenia mienia szkoły lub kolegi; 
18) podporządkowywanie się poleceniom Dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli 

 i pracowników szkoły w czasie pobytu w szkole, w czasie zajęć pozalekcyjnych  
i pozaszkolnych; 

19) przestrzeganie zakazu samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć 
lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych; 

20) zmienianie obuwia w szkole i pozostawianie w szatni ubrania wierzchniego; 
21) dbanie o estetyczny wygląd godny ucznia szkoły, tzn. zakazuje się makijażu, noszenia 

długich paznokci, biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu ucznia (między innymi: długich 
kolczyków w uszach), noszenia wyzywających strojów   (tj. zbyt krótkich bluzek, bluzek 
z dużym dekoltem, bardzo krótkich spodenek oraz spódnic lub sukienek), a także ubrań 
z obraźliwymi, wulgarnymi lub propagującymi używki napisami; 

22) ubieranie stroju galowego podczas uroczystości szkolnych wewnętrznych lub 
zewnętrznych, w których uczeń reprezentuje szkołę oraz egzaminów; 

23) posiadanie na terenie szkoły legitymacji szkolnej oraz okazywanie jej na prośbę 
nauczyciela i pracownika ochrony; 

24) usprawiedliwianie każdej nieobecności w szkole, przedstawiając wychowawcy lub 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia pozalekcyjne, w ciągu tygodnia  od powrotu do 
szkoły, zwolnienie lekarskie lub zwolnienie rodziców w zeszycie informacyjnym lub 
dzienniku elektronicznym. 

2. Strój galowy to granatowe lub czarne spodnie i spódnice (z wyłączeniem „mini”) oraz białe 
bluzki koszulowe. Elementem stroju galowego dziewcząt i chłopców może być marynarka lub 
sweter w ciemnych kolorach. 
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§ 16. 
Uczniowi w szczególności zabrania się: 

1) korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego lub innego urządzenia 
elektronicznego; 

a) w przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego 
lub innego urządzenia elektronicznego nauczyciel ma obowiązek nakazać 
uczniowi wyłączyć urządzenie i odłożyć je na biurko do zakończenia lekcji, 

2) nagrywania dźwięków i obrazów oraz wykonywania zdjęć na terenie szkoły; dopuszcza 
się możliwość skorzystania z urządzenia nagrywającego lub fotografującego za zgodą 
Dyrektora lub nauczyciela; 

3) palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz 
innych substancji psychoaktywnych na terenie szkoły i poza szkołą w czasie zajęć 
pozaszkolnych; 

4) sprzedaży papierosów, papierosów elektronicznych, alkoholu oraz innych substancji 
psychoaktywnych na terenie szkoły i poza szkołą w czasie zajęć pozaszkolnych;  

5) przynoszenia do szkoły niebezpiecznych narzędzi, np. petard, ostrych narzędzi, 
laserów; 

6) używania przemocy fizycznej i psychicznej, zastraszania, wymuszania oraz używania 
wulgaryzmów. 

§ 17. 
1. Uczeń może być nagradzany za: 

1) wzorowe zachowanie; 
2) szczególnie wysokie wyniki w nauce; 
3) wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i imprezach 

sportowych; 
4) pracę na rzecz szkoły i środowiska; 
5) dzielność i odwagę; 
6) inne. 

2. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów: 
1) pochwała wychowawcy w obecności klasy; 
2) pochwała Dyrektora szkoły w obecności klasy lub społeczności szkolnej; 
3) nagrody książkowe i inne rzeczowe; 
4) dyplomy; 
5) listy gratulacyjne dla rodziców;  
6) nagroda Dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia; 
7) nagroda Rady Pedagogicznej dla absolwenta o najciekawszej osobowości; 
8) inne. 

3. Informację o każdej formie nagrodzenia ucznia zapisuje wychowawca klasy w dzienniku 
elektronicznym. 

4. Szczegółowe zasady nagradzania uczniów ustala Rada Pedagogiczna. 
 

§ 18. 
1. Za nie przestrzeganie Statutu szkoły oraz zarządzeń Dyrektora i decyzji Rady Pedagogicznej 

uczeń może być ukarany: 
1) ustnym upomnieniem nauczyciela, wychowawcy na forum klasy; 
2) upomnieniem wychowawcy odnotowanym w dzienniku elektronicznym; 
3) naganą wychowawcy odnotowaną w dzienniku elektronicznym; 
4) upomnieniem Dyrektora  odnotowanym w dzienniku elektronicznym; 
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5) naganą Dyrektora  dołączoną do arkusza ocen: 
a) Dyrektor  udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy, 
b) uczeń ukarany naganą Dyrektora  nie może brać udziału w imprezach  

i wycieczkach szkolnych,  
c) o udzielonej naganie Dyrektora  wychowawca informuje na piśmie rodziców  

ucznia; 
6) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania 

szkoły na zewnątrz; 
7) przeniesieniem do równoległej klasy – wnioskuje wychowawca klasy lub 

pedagog/psycholog szkolny – przenosi ucznia Dyrektor szkoły; 
8) przeniesieniem ucznia do innej szkoły, po wyczerpaniu wszystkich możliwości 

oddziaływań wychowawczych. 
2. Informację o każdej formie ukarania ucznia zapisuje wychowawca klasy w dzienniku 

elektronicznym. 
3. Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez niego wykroczenia. 
4. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

 
§ 19. 

1. Rodzicom nagrodzonego lub ukaranego ucznia przysługuje prawo wniesienia odwołania  
z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty 
otrzymania informacji o zastosowanej nagrodzie lub karze. 

3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez 
rozpoznania. 

4. Odwołanie rozpatruje w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania komisja 
w składzie: wychowawca, pedagog/psycholog szkolny, dyrektor/wicedyrektor. 

5. Decyzja komisji jest ostateczna. 

§ 20. 
1. Rada Pedagogiczna może opiniować o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej 

szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły, na wniosek Dyrektora, podejmuje 
Kurator Oświaty. 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia 
dla innych uczniów lub pracowników szkoły; 

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków, 
środków psychoaktywnych; 

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 
naruszanie godności, uczuć religijnych, narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 
5) kradzież; 
6) wyłudzanie pieniędzy lub rzeczy, szantaż, przekupstwo; 
7) czyny nieobyczajne; 
8) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu materiału 

wybuchowego; 
9) notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 

kar; 
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10) zniesławienie szkoły, członków jej społeczności lub innych osób np. na stronie 
internetowej; 

11) fałszowanie dokumentów szkolnych; 
12) popełnienie innych czynów karalnych w świetle kodeksu karnego. 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 
 

§ 21. 
1. Obowiązek szkolny wygasa uczniowi szkoły, który ukończył 18 lat. Uczeń taki może 

kontynuować naukę w szkole pod warunkiem wywiązywania się z obowiązków ucznia,  
o których mowa w § 15 Statutu. 

2. Uczeń, który ukończył  18 lat i kontynuuje naukę w szkole, może być skreślony z listy 
uczniów, gdy opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia lub dopuści się jednego  
z wykroczeń zawartych w § 20 ust. 2  Statutu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor. 
Skreślenie następuję  na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii 
Samorządu Uczniowskiego. 

3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego, w tym roku 
kalendarzowego, w którym uczeń kończy 20 rok życia.  

 
§ 22. 

1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pracy 
i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych  
i nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę, poza jej terenem. 

2. Szkoła w czasie zajęć zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami 
przemocy fizycznej bądź psychicznej. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zagubione lub zniszczone przedmioty 
wartościowe przyniesione przez ucznia, a zbędne w procesie edukacyjnym. 

 

 
ROZDZIAŁ  VII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB  
OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

 
§ 23. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Na koniec pierwszego semestru przeprowadza się 
klasyfikację śródroczną, natomiast klasyfikacja prowadzona na zakończenie drugiego 
semestru jest klasyfikacją roczną. 

2. Klasyfikację śródroczną  i roczną uczniów przeprowadza się w terminach ustalonych przez 
Dyrektora w kalendarzu roku szkolnego. 

3. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

§ 24. 
1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2)  zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
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1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

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

§ 25. 
1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikające z realizowanego przez 
nauczyciela programu nauczania, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych   
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 
takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na 
podstawie tej opinii. 

2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  
o   specyficznych      trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż 
po  ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 
podstawowej. 

§ 26. 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) uzyskanie informacji o poziomie wiedzy,  umiejętności ucznia i jego zachowaniu; 
2) udzielanie uczniowi wsparcia w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  
3) motywowanie i wspomaganie ucznia w podejmowaniu działań sprzyjających 

indywidualnemu rozwojowi; 
4) motywowanie ucznia do systematycznej pracy; 
5) diagnozowanie postępów ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  

z programów nauczania; 
6) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 
7) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

i uzdolnieniach ucznia oraz jego zachowaniu; 
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8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno    -
wychowawczej.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) sformułowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) kryteria oceniania zachowania; 
3) zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych ucznia i jego rodziców; 
4) warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz jego szczególnych uzdolnieniach; 
5) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
7) ustalone warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

8) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych; 
9) zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych; 
10) zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności z zajęć 

edukacyjnych w przypadku, gdy ocena roczna została ustalona niezgodnie  z przepisami 
prawa; 

11) zasady ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku, gdy 
wychowawca wystawił tę ocenę niezgodnie z przepisami prawa. 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  
z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

§ 27. 
1. Wychowawca klasy przekazuje rodzicom na obowiązkowym zebraniu, które musi się odbyć  

w terminie do ostatniego dnia września informacje zawarte w Statucie szkoły,  
w szczególności w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Fakt przekazania rodzicom tych 
informacji wychowawca odnotowuje na liście obecności, a rodzice potwierdzają 
własnoręcznym podpisem. 

2. W tym samym terminie nauczyciele informują uczniów podczas zajęć edukacyjnych  
o wymaganiach edukacyjnych prowadzonych przez siebie przedmiotów, sposobach 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

3. W ramach godzin z wychowawcą uczniowie są jednocześnie informowani o sposobie, 
kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu zobowiązani są oni do indywidualnego 
zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi i systemem oceniania. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A329
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5. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednego 
śródsemestralnego zebrania rodziców celem omówienia wyników nauczania i zachowania 
uczniów. 

6. Wychowawca klasy ma prawo organizowania spotkań rodziców w zależności od potrzeb. 
7. Rodzice są informowani o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz jego zachowaniu:  

1) na bieżąco korzystając z dziennika elektronicznego – w przypadku, gdy rodzice  
zadeklarują korzystanie z dziennika elektronicznego, podając odpowiedni adres  
e-mail; 

2) podczas zebrań z wychowawcą; 
3) w trakcie indywidualnych spotkań z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu, 

między innymi przy okazji dyżurów odbywających się w ramach dni otwartych dla 
rodziców; 

4) podczas rozmów telefonicznych z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. 
 

§ 28. 
1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela. 
2. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców: 

1) rodzice ucznia są informowani na bieżąco o postępach dziecka; 
2) oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie 

w obecności klasy, wskazując elementy opanowanej wiedzy lub sprawdzanej 
umiejętności oraz przekazuje zalecenia do realizacji; 

3) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne zawierają uzasadnienie i są 
udostępniane uczniowi podczas lekcji (w celu dokonania poprawy błędów) oraz jego 
rodzicom zgodnie z  § 29 ust. 7 pkt 2 i 3. 

3. Na ocenę z zajęć edukacyjnych nie powinny mieć wpływu postawy szkolne i cechy 
osobowościowe ocenianych. 

4. Oceniamy: 
1) na bieżąco w każdym obszarze aktywności: sprawdziany pisemne obejmujące zakres 

treści działu lub epoki czy całego semestru, pisemne krótsze formy sprawdzające 
obejmujące nie dalej jak trzy ostatnie lekcje, odpowiedzi ustne, aktywność, pracę na 
lekcji, prace domowe, przygotowanie do zajęć oraz inne formy uwzględniające 
specyfikę nauczanego przedmiotu; 

2) śródrocznie, rocznie i końcowo w ramach oceny klasyfikacyjnej. 
5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów klas I-III są ocenami opisowymi: 

1) uwzględniającymi opracowane przez zespół nauczycieli kryteria edukacji 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczo – społecznej, plastyczno  
– technicznej, muzyczno – ruchowej, zajęć komputerowych, języka angielskiego; 

2) określającymi: 
a) umiejętność mówienia, 
b) umiejętność czytania (głównie cichego ze zrozumieniem), 
c) umiejętność pisania, 
d) umiejętności matematyczne, 
e) zainteresowania i umiejętności przyrodnicze, 
f) aktywność artystyczną, 
g) umiejętności komputerowe, 
h) umiejętności językowe (język angielski), 
i) postępy w rozwoju emocjonalno – społecznym, 
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j) osobiste osiągnięcia ucznia. 
6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe dla uczniów klas IV-VIII ustala się  

w stopniach w następującej skali: 
1) stopień celujący           cel    6; 
2) stopień bardzo dobry   bdb   5; 
3) stopień dobry                 db     4; 
4) stopień dostateczny      dst    3; 
5) stopień dopuszczający  dop   2; 
6) stopień niedostateczny    ndst  1.                     

7. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów 
wyraża się w skali, o której mowa w ust. 6  z możliwością stosowania znaków graficznych „+” 
i „-”. 

8. Ustala się, aby w pierwszym półroczu klasy I nie stawiać uczniom oceny niedostatecznej  
w celu zachęcenia ich do dalszej pracy.  

9. Uczniowie klas I-III z edukacji plastyczno – technicznej i muzyczno – ruchowej nie otrzymują 
ocen dopuszczających i niedostatecznych. 

10. W przypadku zajęć realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo uczeń powinien  
w ciągu semestru otrzymać co najmniej trzy oceny bieżące uwzględniające różne formy 
pracy, a w czasie zajęć realizowanych w większym wymiarze godzin - większą liczbę ocen. 

11. Uczeń nie jest oceniany w pierwszym dniu po feriach i przerwach świątecznych                                         
oraz  po usprawiedliwionej co najmniej tygodniowej nieobecności, chyba że jest to ocena 
pozytywna wystawiona za zgodą ucznia. 

12. W szczególnych sytuacjach losowych uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 
lekcyjnych. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy przede 
wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, w przypadku wychowania fizycznego także 
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

14. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych  
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o  potrzebie kształcenia  specjalnego, 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub nieposiadającego orzeczenia lub opinii, 
który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole nauczyciel obowiązany 
jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  
i edukacyjnych  ucznia na podstawie orzeczenia, opinii oraz ustaleń zawartych odpowiednio 
w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym lub w Karcie pracy z uczniem, 
opracowanych właściwie dla danego ucznia. 

16. Uczeń z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim nie jest objęty obowiązkiem nauki 
drugiego języka obcego nowożytnego na mocy odrębnych przepisów. Jeżeli uczeń nie uczy 
się drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki. 

17. W przypadku ucznia z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim nauka drugiego 
języka obcego nowożytnego może odbywać się wyłącznie na zasadzie dobrowolnego udziału 
w tych zajęciach. Decyzję w tej sprawie podejmuje rodzic  lub pełnoletni uczeń. 

18. Dyrektor, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba 



 

 

17 

 

zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego, zwalnia z nauki drugiego języka obcego 
nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,  
z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  
z autyzmem, w tym  z zespołem Aspergera. 

19. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                                   
lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia 
ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki drugiego języka 
obcego nowożytnego może nastąpić  na podstawie tego orzeczenia. 

20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo ,,zwolniona”. 

21. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na 
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 
lekarza, na czas określony  w tej opinii. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych 
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii. Decyzję taką podejmuje Dyrektor na podstawie pisemnej prośby 
rodziców oraz opinii wydanej przez lekarza. 

22. Szczegółowe zasady zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego  określają odrębne 
procedury przyjmowane zarządzeniem Dyrektora  szkoły. 

23. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na czas 
uniemożliwiający sklasyfikowanie ucznia, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo ,,zwolniona”. 

§ 29. 
1. W jednym dniu może być przeprowadzany jeden, a w tygodniu najwyżej dwa sprawdziany 

pisemne obejmujące zakres działu lub jeden obejmujący zakres semestru. W tę liczbę nie 
wlicza się sprawdzianów przeprowadzanych w grupach językowych. Sprawdziany pisemne 
mogą odbywać się nie później niż na dwa tygodnie przed terminem wystawienia ocen 
klasyfikacyjnych. 

2. Liczba sprawdzianów pisemnych w danym tygodniu lub dniu może być większa, jeżeli na 
prośbę klasy nauczyciel zmienił termin sprawdzianu. 

3. Nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym na 
tydzień przed jego terminem, przy czym sprawdziany semestralne są zapowiadane  
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Termin planowanego sprawdzianu nauczyciel 
odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Krótsze formy sprawdzające nie muszą być 
zapowiadane. 

4. Nauczyciel, przeprowadzając sprawdzian pisemny, zobowiązany jest do podania uczniom 
kryteriów wymaganych na poszczególne oceny z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu. 

5. Ustala się jednakowe progi procentowe z pisemnych form sprawdzania wiedzy dla 
wszystkich przedmiotów: 

1) 100% - celujący; 
2) 99% - 90% - bardzo dobry, 
3) 89% - 75% - dobry, 
4) 74% - 50% - dostateczny, 
5) 49% - 35% - dopuszczający, 
6) poniżej 35% - niedostateczny. 

6. Nauczyciel ocenia sprawdzian pisemny i oddaje uczniom do omówienia i poprawy  w ciągu 
najpóźniej dwóch tygodni od daty pisania. 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są udostępniane uczniowi i jego rodzicom: 
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1) uczeń otrzymuje sprawdzoną pracę pisemną do wglądu podczas lekcji w celu poprawy 
błędów; 

2) rodzic  sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia może obejrzeć w szkole  
u nauczyciela danego przedmiotu; 

3) rodzic może otrzymać kserokopię pracy pisemnej. 
8. W terminie do dwóch tygodni po omówieniu sprawdzianu pisemnego uczeń, który otrzymał 

negatywną ocenę, ma prawo do jej poprawy. 
9. Do poprawy oceny uczeń przystępuje tylko jeden raz. 
10. Jeśli uczeń otrzymał z poprawy sprawdzianu pisemnego ocenę wyższą, nauczyciel wpisuje  ją 

do dziennika obok oceny uzyskanej w pierwszym terminie. 
11. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe: 

1) jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może pisać sprawdzianu  
w terminie ustalonym dla klasy, powinien to uczynić w terminie ustalonym przez 
nauczyciela; 

2) w przypadku nieobecności ucznia trwającej nie dłużej niż jeden dzień nauczyciel ma 
prawo przeprowadzić sprawdzian na najbliższej lekcji; 

3) odmowa pisania sprawdzianu lub nieusprawiedliwiona nieobecność w wyznaczonym 
terminie poprawy sprawdzianu skutkuje negatywną oceną. 

12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia w czasie pisania sprawdzianu, 
nauczyciel ma prawo do wystawienia negatywnej oceny z tego sprawdzianu. 

13. Krótkie sprawdziany pisemne przeprowadzane mogą być z materiału nie przekraczającego 
trzech ostatnich jednostek lekcyjnych lub z materiału realizowanego na bieżącej lekcji.  

14. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania pisemnych prac kontrolnych do końca 
danego roku szkolnego. 

15. Zakres materiału na odpowiedź ustną nie powinien przekraczać trzech ostatnich jednostek 
lekcyjnych, z wyjątkiem zapowiedzianej przez nauczyciela lekcji powtórzeniowej. 

 
§ 30. 

Począwszy od klasy IV ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych  
do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) celujący otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności ujętych w programie nauczania 

przedmiotu  w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,  
w wyjątkowy sposób prezentuje zdobyte wiadomości, proponuje rozwiązania 
nietypowe, złożone lub, 

b) spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i osiąga indywidualnie sukcesy  
w konkursach wiedzy lub olimpiadach przedmiotowych przynajmniej na szczeblu 
miejskim, 

c) osiąga sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych kwalifikując 
się do finałów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim albo krajowym; 

2) bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) w wysokim stopniu posiada wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje 

problemy  teoretyczne i praktyczne, potrafi stosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach oraz potrafi wykorzystać 
zdobyte wiadomości w innych dziedzinach nauki; 
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3) dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował większość wymaganych treści i umiejętności określonych programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 
b) potrafi zastosować wiadomości teoretyczne w praktyce, analizować i wyciągać 

wnioski, 
4) dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej,  
b) rozwiązuje typowe problemy o średnim stopniu trudności, 
c) potrafi posługiwać się pojęciami, łączy fakty i wysnuwa wnioski; 

5) dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
a) wykonuje proste zadania o niewielkim stopniu trudności pod  kierunkiem 

nauczyciela, 
b) potrafi definiować pojęcia, nazywać i wymieniać fakty, prowadzi zeszyt 

przedmiotowy, 
c) jego braki nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy  

z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 
6) niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej 
przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach  
i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuowanie nauki danego przedmiotu  
w klasie programowo wyższej, 

b) nie jest w stanie rozwiązać problemu o elementarnym stopniu trudności nawet 
ze wskazówkami nauczyciela. 
 

§ 31. 
1. Ocena  zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności lokalnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom; 
8) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;  
9) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.  
3. W klasach IV – VIII ocenę  zachowania śródroczną, roczną i końcową ustala się według 

następującej skali: 
1) zachowanie wzorowe; 
2) zachowanie bardzo dobre; 
3) zachowanie dobre; 
4) zachowanie poprawne; 
5) zachowanie nieodpowiednie; 
6) zachowanie naganne. 

4. Śródroczną  i  roczną  ocenę   klasyfikacyjną  zachowania  ustala  wychowawca  klasy    
po  zasięgnięciu  opinii  nauczycieli,  uczniów  danej  klasy   oraz  ocenianego  ucznia. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  zaburzenia 
lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 
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jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 

6. Ocena  klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

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

8. Wychowawca może podnieść ocenę zachowania uczniowi, który od momentu popełnienia 
wykroczenia wykazał się znaczną poprawą potwierdzoną działaniami. Taką decyzję 
wychowawca jest zobowiązany skonsultować z zespołem nauczycieli uczących w danej 
klasie. 

9. W okresie między rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej a dniem 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w przypadku rażącego 
naruszenia przez ucznia Statutu szkoły, wychowawca może zmienić roczną ocenę 
zachowania, występując z wnioskiem na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 
§ 32. 

1. W klasach I – III opisowa ocena zachowania uwzględnia: 
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
‒ sumienność w nauce i wypełnianiu powierzonych zadań, 
‒ wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu trudności w nauce, 
‒ rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 
‒ systematyczność i punktualność, 
‒ dbałość o podręczniki, książki wypożyczone z biblioteki, pomoce naukowe, 
‒ terminowe zwracanie książek do biblioteki, 
‒ obowiązek noszenia stroju galowego zgodnie ze Statutem, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 
‒ podporządkowanie się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora, wychowawcy oraz 

Samorządu Uczniowskiego, 
‒ przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozwiązywanie konfliktów bez 

agresji i przemocy, 
c) dbałość o tradycje i honor szkoły: 

‒ szacunek do barw narodowych, hymnu i godła, 
‒ poszanowanie dobrego imienia patrona szkoły, 
‒ kultywowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły, 
‒ reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej: 
‒ kultura języka polskiego w relacjach interpersonalnych, 
‒ czytanie lektur szkolnych, 
‒ korzystanie ze zbiorów bibliotecznych; 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych: 
a) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych: 

‒ unikanie sytuacji konfliktowych, 
‒ reagowanie emocjonalne adekwatne do sytuacji, 
‒ dbanie o bezpieczeństwo własne i kolegów, 

b) zachowanie się w szkole i poza nią: 
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‒ przestrzeganie zasad prawidłowego zachowania się w czasie lekcji oraz przerw 
między lekcjami, 

‒ właściwe zachowanie się podczas uroczystości szkolnych, wycieczek oraz  
w miejscach publicznych, 

‒ obiektywne ocenianie swojego zachowania i innych, 
‒ przestrzeganie regulaminów obowiązujących w pracowniach przedmiotowych, 
‒ utrzymanie porządku i czystości na terenie szkoły, 

c) okazywanie szacunku innym osobom: 
‒ okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły oraz kolegom, 
‒ szanowanie poglądów, różnic między ludźmi i akceptacja ich inności, 
‒ spieszenie z pomocą słabszym oraz sprawianie radości innym ludziom. 

2. W klasach IV – VIII ustala się następujące kryteria wymagań na poszczególne oceny 
klasyfikacyjne zachowania: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą  i przynajmniej 
7 z niżej wymienionych punktów: 

a) odznacza się wyjątkową kulturą osobistą, 
b) dba o godny wygląd, nosi strój galowy, zgodnie z zasadami, o których mowa  

w  § 15 Statutu, 
c) jest systematyczny, pilny, ma pozytywny stosunek do nauki i uzyskuje 

maksymalne oceny w stosunku do swoich możliwości, 
d) jest wrażliwy na krzywdę innych i zawsze chętny do pomocy, 
e) bierze czynny udział w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych  

i w środowisku lokalnym, 
f) bierze czynny udział w pracach Szkolnego Wolontariatu, 
g) aktywnie uczestniczy w pracach samorządu klasowego lub szkolnego, 
h) w sposób odpowiedzialny wykonuje powierzone mu funkcje, 
i) uczestniczy w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, 
j) reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na różnych szczeblach, 
k) wykazuje się dużą samodzielnością w realizacji projektu edukacyjnego, 

wspomaga innych członków zespołu, proponuje ciekawe rozwiązania problemu, 
dokonuje samooceny; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą 
i przynajmniej 5 z niżej wymienionych punktów: 

a) odznacza się wysoką kulturą osobistą w szkole i poza nią, 
b) dba o godny wygląd, nosi strój galowy, zgodnie z zasadami, o których mowa  

w  § 15 Statutu, 
c) jest koleżeński i chętny do pomocy innym, 
d) bierze czynny udział w pracach Szkolnego Wolontariatu, 
e) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 
f) bierze udział w konkursach przedmiotowych i w zawodach sportowych, 
g) odznacza się bardzo pozytywnym stosunkiem do obowiązków szkolnych (pilny, 

sumienny, systematyczny), 
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria: 

a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, a w przypadku 
nieobecności posiada aktualne usprawiedliwienie odznacza się wysoką kulturą 
osobistą w szkole i poza nią, 

b) szanuje nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników, 
c) dba o zdrowie własne, higienę osobistą, nie ulega nałogom, 
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d) dba o godny wygląd, nosi strój galowy, zgodnie z zasadami, o których mowa  
w  § 15 Statutu, 

e) przestrzega zasad tolerancji oraz dba o kulturę języka, 
f) dba o mienie własne i społeczne, m.in. przestrzega zmiany obuwia na terenie 

szkoły, dba  o ład i estetykę otoczenia; 
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria: 

a) w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych uczeń zachowuje się w sposób, który 
nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych uczniów oraz samowolnie nie 
opuszcza terenu szkoły, 

b) dba o godny wygląd, nosi strój galowy, zgodnie z zasadami, o których mowa  
w  § 15 Statutu, 

c) sporadycznie nie jest przygotowany do zajęć (m.in. brak pracy domowej, 
przyborów, stroju gimnastycznego, materiałów na zajęcia plastyczne lub 
techniczne), 

d) popełnia drobne uchybienia w zachowaniu, które weryfikuje, stosując się do 
poleceń nauczyciela, 

e) nie przejawia aktywności i chęci działania na rzecz szkoły i środowiska; 
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie określa przynajmniej 

jeden z niżej wymienionych punktów: 
a) wywołuje konflikty w klasie, oszukuje, nagminnie przeszkadza  

w prowadzeniu lekcji, używa wulgarnych słów, 
b) niekulturalnie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników 

(ubliżanie, wulgarne słownictwo, bójki, znęcanie się psychiczne i fizyczne), 
c) opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (15 – 25 godzin  w semestrze), 
d) samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych, 
e) pali papierosy, e-papierosy w szkole lub poza nią, 
f) niewłaściwie zachowuje się na imprezach szkolnych, wyjściach poza szkołę 

i wycieczkach, 
g) umyślnie narusza podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas lekcji i przerw 

międzylekcyjnych, 
h) nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania, pomimo starań  

ze strony wychowawcy, pedagoga/psychologa czy Zespołu Wychowawczego, 
h) nie przestrzega zasad dotyczących stroju ucznia na terenie szkoły, o których 

mowa w § 15 Statutu; 
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który dopuści się któregokolwiek z niżej 

wymienionych wykroczeń: 
a) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 25 godzin w semestrze, 
b) pije alkohol,  
c) używa środków psychoaktywnych, 
d) rozprowadza dopalacze, narkotyki, papierosy, e-papierosy w Szkole lub poza 

szkołą, 
e) dopuszcza się wyłudzeń lub kradzieży, 
f) dopuszcza się czynów nieobyczajnych, 
g)  bierze udział w bójkach, wchodząc w kolizję z prawem, 
h) znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi osobami, 
i) stosuje cyberprzemoc, 
j) zniesławia dobre imię szkoły lub inne osoby, 
k) swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, 
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l) fałszuje dokumenty szkolne, 
m) celowo dewastuje mienie szkolne, 
n) stwarza sytuacje zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 

materiału wybuchowego. 
3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach edukacyjnych w ciągu 

tygodnia od powrotu do szkoły. 
4. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych wystawiane przez rodzica 

przyjmowane są w zeszycie informacyjnym lub poprzez dziennik elektroniczny. 
5. Zwolnienie z zajęć edukacyjnych przyjmowane jest w zeszycie informacyjnym lub poprzez 

dziennik elektroniczny. Zwolnienia dokonuje wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący 
zajęcia, z których uczeń jest zwalniany (potwierdzając ten fakt podpisem  
w zeszycie informacyjnym). 

§ 33. 
1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
 i zachowania ucznia  oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, śródrocznej  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć, a ocenę  zachowania ustala 
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego 
ucznia. 

3. Oceny śródroczna i roczna nie muszą być średnią ocen cząstkowych. 
4. Roczna  ocena  klasyfikacyjna  z   dodatkowych  zajęć  edukacyjnych, religii lub etyki  nie  ma  

wpływu  na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
5. W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych  dla   

uczniów   posiadających   orzeczenie   o  potrzebie  kształcenia   specjalnego   ustala  
nauczyciel   prowadzący   dane  zajęcia   edukacyjne,  po  zasięgnięciu opinii nauczyciela 
współorganizującego kształcenie integracyjne. 

6. Ustalając ocenę roczną, należy wziąć pod uwagę ocenę z pierwszego semestru. 
7. O przewidywanych niedostatecznych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczniowie są informowani przez  
nauczyciela przedmiotu co najmniej na trzy tygodnie przed terminem klasyfikacyjnego 
posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

8. O przewidywanych pozytywnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej ocenie 
zachowania uczniowie są informowani przez nauczyciela przedmiotu oraz przez 
wychowawcę co najmniej na tydzień przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 
Pedagogicznej. 

9. Nauczyciele uczący odczytują przewidywane oceny klasyfikacyjne z przedmiotów, 
a wychowawca odczytuje oceny zachowania na forum klasy. Dodatkowo odnotowują ten 
fakt zapisem w dzienniku elektronicznym. 

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione w dzienniku 
elektronicznym co najmniej w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie Rady 
Pedagogicznej. 

11. Śródroczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu, którego nauka nie jest kontynuowana 
w drugim semestrze roku szkolnego, jest jednocześnie roczną oceną klasyfikacyjną. 

12. Od ustalonych przez nauczyciela i wychowawcę śródrocznych ocen klasyfikacyjnych nie ma 
odwołania. 
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13. Rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania informują nauczyciele prowadzący 
zajęcia oraz wychowawca za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku,  gdy rodzic 
nie ma dostępu do dziennika - uczniowie. 

14. Rodzice ucznia są informowani o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej 
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania co najmniej  na tydzień przed terminem rocznego 
klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej przez:  

1) nauczycieli prowadzących dane zajęcia i wychowawcę klasy za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego - gdy rodzic zadeklarował korzystanie z niego podając adres 
e - mail; 

2) wychowawcę klasy - w przypadku pozostałych rodziców zgodnie z następującymi 
zasadami: 

a) pisemną kartę informacyjną wychowawca przekazuje rodzicom  
za pośrednictwem ucznia, 

b) uczeń ma obowiązek oddać wychowawcy podpisaną przez rodziców informację 
w ciągu dwóch dni,  

c) w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach w tych dniach, rodzic  odbiera 
kartę informacyjną od wychowawcy klasy. 

15. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana przez nauczyciela rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych na zasadach określonych przez nauczyciela 
prowadzącego  te zajęcia, przy czym uczeń musi spełniać następujące warunki: 

1) wszystkie nieobecności ucznia na danych zajęciach edukacyjnych są usprawiedliwione; 
2) uczeń napisał wszystkie prace klasowe, które zostały przeprowadzone w jego klasie w 

czasie całego roku szkolnego, a w przypadku ocen niedostatecznych, skorzystał  
z prawa poprawy tych ocen; 

3) uczeń uzyskał w ciągu roku szkolnego z prac klasowych co najmniej 50% ocen wyższych 
od przewidywanej – w przypadku ucznia, który podwyższa ocenę pozytywną. 

16. Proponowana ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna może ulec podwyższeniu  w okresie 
między powiadomieniem ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie a wystawieniem 
przez nauczyciela oceny klasyfikacyjnej, natomiast obniżeniu może ulec tylko w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 

17. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa  
w przepisach wydanych na podstawie art. 44j ustawy o systemie oświaty.  

18. Uczeń klasy I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 
wyższej. 

19. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych niezadawalającym poziomem rozwoju 
i osiągnięć ucznia klasy I - III w danym roku szkolnym lub jego stanem zdrowia Rada 
Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu  klasy na wniosek wychowawcy klasy po 
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii 
wychowawcy. 

20. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju osiągnięć ucznia klasy  
I i II Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy 
programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego, na wniosek wychowawcy po 
uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A356
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wychowawcy oddziału, pod warunkiem, że uczeń rokuje opanowanie w jednym roku 
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

21. Uczeń klasy IV – VIII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, z 
zastrzeżeniem § 38 ust. 20 Statutu. 

22. Uczeń klasy IV – VIII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 
jeżeli  w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 
rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

23. Uczniowi klasy IV – VIII który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, 
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

24. W przypadku, gdy uczeń klasy IV – VIII uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 
ocen wlicza się oceny z obu przedmiotów. 

 
§ 34. 

1. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane  

w klasie programowo najwyższej; 
2) roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych. 
2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje  
z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 
2) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty lub został z niego zwolniony. 

4. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 3, powtarza 
ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę 
klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 

5. Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,  
do średniej ocen wlicza się końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

7. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się 
oceny z obu przedmiotów. 

8. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 
dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem 
 – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 
podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego  
w szczególności dotyczące: 

a) co najmniej rocznej, aktywnej pracy w Samorządzie Uczniowskim, 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=1#P1A329
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b) co najmniej rocznego pełnienia funkcji chorążego lub chorążyny pocztu 
sztandarowego, 

c) wielokrotne godne reprezentowanie szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych 
lub sportowych na podstawie informacji przekazanej do wychowawcy klasy  od 
nauczyciela przygotowującego ucznia. 

d) wielokrotnego, aktywnego udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
uroczystości szkolnych, 

e) aktywnej działalności w ramach wolontariatu. 
 

§ 35. 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

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

2. O przewidywanym nieklasyfikowaniu śródrocznym i rocznym z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń jest poinformowany przez nauczyciela przedmiotu 
co najmniej na trzy tygodnie przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 
Pedagogicznej. 

3. Uczeń nieklasyfikowany podczas klasyfikacji śródrocznej może podlegać klasyfikacji rocznej, 
która ma decydujące znaczenie przy promocji do klasy programowo wyższej. 

4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”  albo 
„nieklasyfikowana”. 

5. Uczeń, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

6. Na  wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny uczniowi, który był nieklasyfikowany z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej. 

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący indywidualny tok lub program nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa ust. 7 pkt 2,  
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki ,techniki, wychowania 
fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

9. Uczniowi, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, nie ustala się oceny zachowania.  
10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
12. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa  w ust. 5, 6 i 7 pkt 1 przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora, w której skład wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel prowadzący takie same lub 
pokrewne zajęcia edukacyjne. 

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.7 pkt 2 oraz w art. 164 ust. 3  
i 4 ustawy – Prawo oświatowe przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 
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1) Dyrektor lub wicedyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 
przeprowadzany ten egzamin. 

16. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa  
w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, dla ucznia, który kontynuuje we własnym 
zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza 
do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor szkoły 
powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego  
w innej szkole, w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i art. 164 ust. 3  
i 4 ustawy – Prawo oświatowe oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 
może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

18. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice 
ucznia. 

19. Część pisemna egzaminu klasyfikacyjnego trwa 60 minut, a  część ustna 30 minut.  
20. Nauczyciel prowadzący zajęcia, z których przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny,  

jest zobowiązany przekazać uczniowi zakres wymagań edukacyjnych. 
21. Pytania egzaminacyjne oraz kryteria oceniania przygotowuje wskazany przez Dyrektora 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
22. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać ogólnym kryteriom ocen 

wymienionych w § 30 Statutu szkoły. 
23. Kryteria  oceniania obejmują skalę ocen 1-6 zgodnie z § 29 ust. 5 Statutu szkoły. 
24. Pytania egzaminacyjne wraz z kryteriami oceniania i modelem odpowiedzi nauczyciel składa 

w sekretariacie szkoły w ciągu dwóch tygodni od dnia wyznaczenia terminu egzaminu 
klasyfikacyjnego. 

25. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  
w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 
3) termin egzaminu; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

26. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

27. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
28. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego 

jest udostępniana na terenie szkoły nie późnej niż w ciągu dwóch dni roboczych. 
29. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

30. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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§ 36. 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona (przez nauczyciela albo uzyskana 
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego) niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia takie  mogą być zgłaszane w formie pisemnej od dnia ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym. 

3. Podanie z zastrzeżeniem powinno zawierać: 
1) dokładne wskazanie zajęć edukacyjnych; 
2) dokładne wskazanie zastrzeganej oceny klasyfikacyjnej; 
3) uzasadnienie – wyraźne wskazanie niezgodności z prawem dotyczącym trybu 

wystawiania oceny. 
4.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor  
powołuje komisję, która: 

1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej  
i ustnej; 

2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 
5. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, przeprowadza się go nie później 

niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.   
6. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor lub wicedyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji 
na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor 
powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  
z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję ocena roczna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny negatywnej, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin sprawdzianu; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania sprawdzające; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu dołącza się odpowiednio prace pisemne ucznia, zwięzłą informację  
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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13. Na wniosek rodziców ucznia dokumentacja dotycząca sprawdzianu wiadomości  
i umiejętności ucznia jest udostępniana na terenie szkoły nie późnej niż w ciągu dwóch dni 
roboczych. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez Dyrektora  w uzgodnieniu z uczniem lub jego rodzicami. 

 
§ 37. 

1. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają,  
że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona  niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia takie mogą być zgłaszane w formie pisemnej od dnia ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym. 

3. Podanie z zastrzeżeniem powinno zawierać: 
1) dokładne wskazanie zastrzeganej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
2) uzasadnienie – wyraźne wskazanie niezgodności z prawem dotyczącym trybu 

wystawiania oceny. 
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły 
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 
zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

5. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor lub wicedyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora -  jako 

przewodniczący komisji; 
2) wychowawca oddziału; 
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 
4) pedagog szkolny; 
5) psycholog szkolny; 
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
2) termin posiedzenia komisji; 
3) imię i nazwisko ucznia; 
4) wynik głosowania; 
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
8. Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 
9. Ustalona przez komisję ocena zachowania jest ostateczna i nie może być niższa  

od ustalonej wcześniej oceny. 
§ 38. 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
ocenę negatywną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 
egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
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2. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego rodzice ucznia składają do 
Dyrektora, najpóźniej na dwa dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin poprawkowy  

z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji 
wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły lub wicedyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 
7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor 
powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia, z których przeprowadza się egzamin poprawkowy, jest 
zobowiązany przekazać uczniowi zakres wymagań edukacyjnych w ciągu tygodnia od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Pytania egzaminacyjne oraz kryteria oceniania przygotowuje nauczyciel prowadzący dane 
zajęcia w klasie ucznia, a zatwierdza Dyrektor.  

10. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać ogólnym kryteriom ocen 
wymienionych w § 30 Statutu szkoły. 

11. Kryteria  oceniania obejmują skalę ocen 1-6 zgodnie z § 29 ust. 5 Statutu szkoły. 
12. Pytania egzaminacyjne wraz z kryteriami oceniania i modelem odpowiedzi nauczyciel składa 

w sekretariacie szkoły w ciągu dwóch tygodni od zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

13. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut, a  część ustna 30 minut.  
14. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. 

16. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest 

udostępniana na terenie szkoły nie późnej niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia 
przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.  
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18.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym 
przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

19. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,  
z zastrzeżeniem ust. 20.  

20. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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  
w przypadku, gdy: 

1) zajęcia edukacyjne, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, są realizowane  
w klasie programowo wyższej; 

2) egzaminatorzy i nauczyciel uczący wyraża opinię, że uczeń rokuje możliwości 
korzystania z zajęć edukacyjnych w klasie wyższej; 

3) pomoc uczniowi i indywidualizacja pracy umożliwi opanowanie przez ucznia 
wiadomości i umiejętności niezbędnych do otrzymania oceny pozytywnej. 

21. O promocję do klasy programowo wyższej dla ucznia może wystąpić rodzic ucznia lub 
wychowawca klasy. 

22. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora jeżeli uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie  
z przepisami prawa. W tym przypadku tryb postępowania zawarty jest w § 37 z  tym,  
że termin do pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu poprawkowego, a ocena ustalona przez komisję powołaną w związku z tymi 
zastrzeżeniami jest ostateczna. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
§ 39. 

1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 
3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania 

ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają 
odrębne przepisy. 

4. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania regulują odrębne przepisy. 
 

§ 40. 
1. Szkoła jest jednostką budżetową. 
2. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego szkoły oraz gospodarki 

finansowej określają odrębne przepisy. 

§ 41. 
1. Niniejszy Statut może ulec zmianie. 
2. Projekt zmian w niniejszym Statucie przygotowuje i zatwierdza uchwałą Rada Pedagogiczna. 
3. Statut szkoły jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
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