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STATUT 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 158  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W ŁODZI 
 

Rozdział 1 
Postanowienia wstępne 

 
§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi zwana dalej Szkołą, jest 
publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:  
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),  
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.),  
3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),  
4) niniejszego statutu.  

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Łodzi przy ulicy Janosika 136  
3. Organem prowadzącym jest Miasto Łódź. 
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. 
5. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi.  
6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.  
7. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Szkoła Podstawowa nr 158 w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi 
8. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści:  

Szkoła Podstawowa nr 158  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6   
92-108 Łódź, ul. Janosika 136 
tel./fax 42 679 25 64 

9. Dyrektor szkoły posługuje się pieczęcią o nazwie:  
DYREKTOR 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 
mgr Grzegorz Nawrot 

10. Szkoła jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Łodzi.  
11. Szkoła posiada logo.  
12. Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa dyrektor szkoły w drodze zarządzenia z uwzględnieniem 

sytuacji, w jakich można je stosować, oraz trybu uzyskiwania pozwolenia na stosowanie logo 
w sytuacjach zarządzeniem nieokreślonych.  

  
§ 2. 

1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:  
1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I–III,  
2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV–VIII.  

2. Nauka w szkole jest bezpłatna.  
3. Szkoła organizuje oddziały ogólnodostępne.   
4. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.  
5. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej.  
§ 3. 

Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa o:  
1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 

w Łodzi,  
2. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 158 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Łodzi,  
3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Łódź,  
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4. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Łódzkiego Kuratora Oświaty,  
5. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1,  
6. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły,  
7. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,  
8. ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe,  
9. ustawie Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela,  
10. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty,  
11. podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów 

kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań 
dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu 
edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach 
nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen 
szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych,  

12. specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące 
się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, 
wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, 
nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi,  

13. egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki 
w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego,  

14. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania,  

15. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, 
umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,  

16. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący 
utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności,  

17. indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program 
przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest 
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 
uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  

18. zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia realizowane poza 
programem szkolnym, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia 
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.  

 
Rozdział 2 

Cele i zadania 
 

§ 4. 
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz 

statutu, a w szczególności: 
1) rozwija u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań 

i rozwiązywania problemów; 
2) rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności oraz wiedzę na temat praw człowieka, dziecka i ucznia 

oraz praw obywatelskich; 
3) wychowuje uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych; 
4) zapewnia uczniom niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, zainteresowań oraz do rozwoju 

fizycznego; 
5) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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6) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową 
kształcenia ogólnego; 

7) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 
8) zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; 
9) przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki oraz wspiera ich w dokonywaniu świadomego wyboru 

dalszego kierunku kształcenia. 
10) organizuje kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw. 
2. Szkoła realizuje zadania poprzez: 

1) tworzenie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki; 
2) uwzględnienie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych uczniów; 
3) stosowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
4) umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów nauczania; 
5) dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania; 
6) dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów; 
7) umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie samodzielności 

uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej nauki; 
8) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły. 
9) realizację zadań związanych z organizowaniem kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz 

osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 
oświatowych innych państw. 

3. Szkoła realizuje zadania we współpracy z: 
1) rodzicami; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
3) innymi szkołami i placówkami systemu oświaty; 
4) Strażą Miejską, Policją i innymi służbami i instytucjami. 

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
3) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie „1)”, 
4) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 
5) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych, 
6) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
7) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, kształtujące aktywność i kreatywność 

uczniów, 
8) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

5. W sytuacji zawieszenia zajęć działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły może być organizowana w formie 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Konieczność zawieszenia zajęć może wynikać 
z: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub 
międzynarodowych, 

2) występowania temperatury zagrażającej zdrowiu uczniów na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których 
są prowadzone zajęcia z uczniami, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w 

pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach. 

6. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które pobierały naukę 
w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, mają prawo do skorzystania z: 
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1) organizacji dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych jako języka obcego 
w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych, 

2) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których uczniowie potrzebują 
wsparcia, aby wyrównać różnic programowe, 

3) nauki w oddziale przygotowawczym, 
4) wsparcia przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia zatrudnioną w charakterze pomocy 

nauczyciela jako asystent międzykulturowy, 
5) organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych dla polskich 

uczniów. 
7. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami 
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, ze 
środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 
kulturowymi oraz ze zmianą środowiska edukacyjnego. 
 

 

Rozdział 3 

Organy Szkoły 
 

§ 5. 
1. Organami Szkoły są: 

1) dyrektor; 
2) rada pedagogiczna; 
3) rada rodziców; 
4) samorząd uczniowski. 

2. W szkole może działać rada szkoły. 
 

§ 6. 
1. Stanowisko dyrektora powierza i ze stanowiska odwołuje Prezydent Miasta Łodzi. 
2. Dyrektor realizuje zadania określone w art. 68 ustawy, w szczególności: 

1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniami zawartymi w ustawie; 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

aktywne działania prozdrowotne; 
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej lub rady szkoły, jeśli została ona utworzona w Szkole, podjęte 

w ramach ich kompetencji stanowiących; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, zaopiniowanym przez radę szkoły, jeśli 

została ona utworzona w Szkole i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 
może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez Szkołę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
9) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 
Szkoły; 

10) odpowiada za realizacje zleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą sprawującymi 

profilaktyczna opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer 
PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 
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3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących 
nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły; 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, jeśli została ona 

utworzona w Szkole, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych 
pracowników Szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem 
uczniowskim i radą szkoły, jeśli została ona utworzona w Szkole. 

5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a jeśli stanowisko wicedyrektora nie zostało 
utworzone - inny nauczyciel Szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.   

 
§ 7. 

1. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje zajęcia 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia 
zajęć. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor organizuje z uwzględnieniem 
w szczególności: 
1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 
2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 
3) możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia, 
4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 
5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć, 
6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

3. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 
dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 
minut. 

4. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje 
uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji 
kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób 
niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które 
nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym. 

5. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor, 
w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować: 
1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z planów nauczania dla poszczególnych typów 

szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania 
z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

2) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

6. Dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły dla ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie 
może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania – 
na wniosek rodziców. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą 
prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie 
występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może 
zorganizować dla ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zajęcia na terenie innej, 
wskazanej przez organ prowadzący szkoły. 



   
 

 6 

8. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje 
współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości 
psychofizyczne uczniów. 

9. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkole mogą być 
organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie 
uczniów. 

 
§ 8. 

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 
kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej Szkoły wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły. 
3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń 
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
Szkoły. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie 
(semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę w bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na 
wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy dyrektora, organ prowadzącego Szkołę albo 
co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej oraz rady szkoły, jeśli została ona utworzona w Szkole. 

6. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawnienia spraw poruszanych na 
zebrani rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lubi ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Zebrania organizuje się po zakończeniu zajęć. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
9. Dyrektor Szkoły przedstawia radzie pedagogicznej Szkoły, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 
Szkoły. 

 
§ 9. 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej Szkoły należy: 
1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły, jeśli została ona utworzona 

w Szkole; 
2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole; 
4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5. ustalanie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły; 
6. przygotowanie projektu statutu Szkoły i uchwalenie jego zmian. 

§ 10. 
Do kompetencji opiniodawcy rady pedagogicznej należy w szczególności: 

1. opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych; 
2. opiniowanie projektu finansowego Szkoły; 
3. opiniowanie wniosków dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 
4. opiniowanie propozycji dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom w stałych pracy zajęć 

w ramach. 
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§ 11. 
Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Szkoły lub 
innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 
 

§ 12. 
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 
członków. 

 
§ 13. 

1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w zakresie kompetencji 
stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa. 

2.  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
jest ostateczne. 

 
§ 14. 

1. W Szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 
2. Samorząd uczniowski uchwala regulamin swojej działalności. 
3. Regulamin uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statusem Szkoły. 
5. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin. Organy samorządu są 

jednymi reprezentantami ogółu uczniów. 
6. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi oraz radzie Szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 
2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propozycji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  
4) Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5) Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 
6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu uczniowskiego. 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

  
 

Rozdział 4 
Rada Rodziców 

 
§ 15. 

1. W Szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  
3. W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się 

na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególność: 

1) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów z rady oddziałowych oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych, do rad rodziców Szkoły. 
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5. W celu wspierania działalności statusowej Szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych 
składek rodziców oraz innych źródeł. Zasad wydatkowania funduszy rady rodziców określania regulaminu 
rady rodziców.  

6. Fundusze, o których mowa w ust. 5, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady 
rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym 
rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.  

 
§ 16. 

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.  

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 należy:  
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego 

Szkoły;  
2) opiniowanie projektu rocznego planu pracy szkoły oraz projektu planu wychowawczo-

profilaktycznego; 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły.  

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą 
pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala dyrektor 
Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora 
Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

 
§ 17. 

1. Organy Szkoły współpracują w zakresie swoich kompetencji.  
2. W celu wymiany informacji i współdziałania pomiędzy organami Szkoły dyrektor organizuje spotkania z ich 

przedstawicielami. Spotkania mogą odbywać się na wniosek poszczególnych organów Szkoły.  
 

§ 18. 
Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami Szkoły ustala się następująco:  

1. spory pomiędzy organami Szkoły rozwiązywane są w drodze mediacji;  
2. organy Szkoły mogą występować z wnioskami do instytucji i organizacji, wspierających statutową 

działalność Szkoły, o prowadzenie mediacji w przedmiocie sporu.  
 

 
Rozdział 5 

Organizacja Szkoły 
 

§ 19. 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.  
2. Oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym okresie nauki uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych planem nauczania.  
 

§ 20. 
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  
2. Funkcję wychowawcy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się oddziałem, 

w miarę możliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego.  
 

§ 21. 
1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 
w tygodniowym rozkładzie.  

2. Przerwy międzylekcyjne trwają 5—10 minut, a przerwa obiadowa 20 minut. 
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3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.  

 
§ 22. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 
Szkoły.  

2. Arkusz organizacji Szkoły opracowuje dyrektor Szkoły, uwzględniając przepisy ustawy, po zasięgnięciu 
opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.  

3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny.  

4. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć.  
5. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 

Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, dyrektor Szkoły.  
 

§ 23. 
1. Szkoła otacza opieką uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna.  
2. Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 

§ 24. 
Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:  

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;  
2) biblioteki;  
3) świetlicy;  
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa w art. 103 

ustawy, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki 
szkolnej;  

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;  
6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni., 
7) opieki stomatologicznej świadczonej przez podmioty zewnętrzne. 

 
§ 25. 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.  
2. Formami współdziałania Szkoły z rodzicami uczniów są:  

1) zebrania oddziałowe z wychowawcami;  
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem lub nauczycielami;  
3) udział w uroczystościach szkolnych.  

3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:  
1) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji dotyczących ucznia, jego zachowania i rozwoju;  
2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych 

oraz doborze metod udzielania uczniowi pomocy;  
3) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy;  
4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę 

pedagogiczną za pośrednictwem rady rodziców.  
4. Spotkania z rodzicami uczniów w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

organizowane są dwa razy w roku szkolnym lub częściej — na wniosek rodziców lub nauczycieli.  
 

§ 26. 
Współpraca Szkoły z rodzicami uczniów polega w szczególności na:  

1) kontaktach z wychowawcą oddziału i nauczycielami; 
2) poradach pedagoga szkolnego;  
3) zgłaszaniu wniosków i propozycji do rady pedagogicznej i rady rodziców;  
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4) wyrażaniu opinii dotyczących pracy Szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi bezpośrednio lub 
za pośrednictwem swoich reprezentantów.  

 
§ 27. 

1. Szkoła współpracuje ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.  
2. Działalność innowacyjna może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą Szkołę, oddział 

lub grupę uczniów.  
3. Rozpoczęcie przez Szkołę działalności innowacyjnej poprzedzone jest zapewnieniem przez Szkołę 

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 
innowacyjnych.  

4. Współpraca Szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami polega w szczególności na:  
1) wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań programowych;  
2) wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę 

jakości pracy Szkoły;  
3) organizowaniu dodatkowych zajęć dla uczniów, w tym zajęć, w ramach których uczniowie uzyskują 

pomoc w nauce;  
4) organizowaniu warsztatów, w ramach których uczniowie poszerzają wiedzę.  

 

 

Rozdział 6 

Pracownicy Szkoły 
 

§ 28. 
1. W Szkole zatrudnieni są:  

1) nauczyciele;  
2) pracownicy niepedagogiczni.  

2. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników Szkoły regulują odrębne przepisy.  
 

§ 29. 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość 

i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  
2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest:  

1) poszanowanie godności ucznia;  
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów obowiązujących w Szkole;  
3) realizacja zadań powierzonych przez dyrektora;  
4) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;  
5) rzetelne przygotowywanie się do zajęć;  
6) prowadzenie dokumentacji szkolnej według zasad określonych odrębnymi przepisami;  
7) podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności;  
8) udział w zebraniach rady pedagogicznej;  
9) pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem;  
10) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych na terenie Szkoły 

i w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej siedzibą;  
11) wykonywanie innych poleceń dyrektora. 

 
§ 30. 

Nauczyciel ma prawo do: 
1. Wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego oraz programu nauczania;  
2. Ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych; 
3. Uzyskania pomocy merytorycznej od dyrektora oraz instytucji wspierających Szkołę w zakresie realizacji 

jej zadań statutowych; 
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4. Do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach; 
5. Planowania i realizacji rozwoju zawodowego. 

 
§ 31. 

1. Zadaniem nauczycieli jest: 
1) Realizacja statutowych celów Szkoły; 
2) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów; 
3) Współpraca z rodzicami uczniów; 
4) Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych i opiekuńczych 

uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów; 
5) Troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, w tym ochrona przed przemocą i demoralizacją; 
6) Właściwa organizacja zajęć; 
7) Dbałość o warsztat pracy i powierzone mienie; 
8) Współpraca z instytucjami wspierającymi Szkołę. 
9) Realizowanie godziny dostępności dla uczniów i rodziców w szkole, w trakcie której, odpowiednio do 

potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków i rodziców. 
a) Godzina, o której mowa w pkt. 9) realizowana jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru 
zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni 

b) Czas trwania godziny dostępności wynosi 60 minut. 
2. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa należy: 

1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami jej wymagającymi, 
2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń 

szkolnych, 
3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, 
4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów 

wychowawczych i rodzinnych, 
5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej przez ośrodki pomocy 

społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny, 
6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc 

społeczną, 
7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron ucznia, 
8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem 

rozwojowym uczniów, 
9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 
10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 
11) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych 

nauczycieli. 
3. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych, w celu ustalenia stanu mowy 
uczniów, 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy, 
3) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem 

z zaburzeniami rozwoju mowy, 
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, 

we współpracy z rodzicami uczniów, 
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Do zadań doradcy zawodowego należy: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz zawodowe, 

pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 
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2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla 
danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, 
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
5. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we 

współpracy z rodzicami uczniów, 
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
6. Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie należy w szczególności: 

1) wspieranie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności, 

2) uczestniczenie w pracach zespołu ds. pomocy uczniom posiadającym orzeczenie o kształceniu 
specjalnym oraz przygotowanie IPET-u, 

3) prowadzenie i dokumentowanie realizowanych zajęć rewalidacyjnych lub innych 
specjalistycznych wraz z oceną efektywności tych zajęć, 

4) realizowanie czynności opiekuńczych wobec ucznia. 
 

§ 32. 
Zadaniem nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy jest: 

1) Planowanie i realizacja działań wychowawczych uwzględniających zadania określone w programie 
wychowawczo-profilaktycznym;  

2) Inspirowanie i wspomaganie działań indywidualnych i zespołowych uczniów; 
3) Wspieranie rodziców w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczej i wychowawczej; 
4) Przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie; 
5) Podejmowanie działań zapobiegających konfliktom oraz rozwiązywanie konfliktów w oddziale w drodze 

mediacji; 
6) Monitorowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów; 
7) Wnioskowanie i organizowanie pomocy materialnej dla uczniów wymagających wsparcia w tym 

zakresie; 
8) Współpraca z dyrektorem, pedagogiem oraz instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

w rozpoznaniu potrzeb, uzdolnień uczniów, rozwiązywaniu trudności, a także organizowanie 
odpowiedniej formy tej pomocy; 

9) Informowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych (rocznych) na tydzień przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

10) Informowanie rodziców uczniów o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych (rocznych) ocenach 
z miesięcznym wyprzedzeniem. 
 

§ 33. 
1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje specjalistyczne zadania na swoim stanowisku pracy dostosowując formy 

ich realizacji do wieku i rozwoju intelektualnego uczniów, a w szczególności: 
1) Udostępnia zbiory biblioteki; 
2) Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami uczniów w przygotowaniu materiałów 

dydaktycznych, pomaga w zdobywaniu informacji i zachęca uczniów do samokształcenia, rozbudza 
i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami; 

3) Gromadzi i opracowuje księgozbiór; 
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4) Prowadzi ewidencję czytelnictwa; 
5) Analizuje stan czytelnictwa w Szkole; 
6) Popularyzuje czytelnictwo wśród uczniów Szkoły; 
7) Opracowuje roczne plany pracy biblioteki, uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców 

i zespołów samokształceniowych; 
8) Dokonuje selekcji materiałów zniszczonych lub zbędnych oraz prowadzi odpowiednią dokumentację 

z tym wiązaną; 
9) Zabezpiecza zbiory przed zniszczeniem;  
10) Wykonuje inne zadania stosownie do planów pracy Szkoły. 

2. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za: 
1) Planowanie, sprawozdawczość i dokumentacje pracy biblioteki; 
2) Ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy biblioteki. 

 
§ 34. 

Obowiązkiem pracowników niepedagogicznych jest: 
1. Punktualne rozpoczynanie i kończenie pracy; 
2. Przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy oraz postanowień regulaminów obowiązujących w Szkole. 

 
§ 35. 

1. Pracownicy niepedagogicznie mają prawo do: 
1) Pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach; 
2) Zgłaszania dyrektorowi wniosków dotyczących istotnych praw pracowniczych; 
3) Otrzymywania nagród i wyróżnień zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zdaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły, utrzymanie 
budynku szkoły i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość 
budynku szkolnym i wokół niego. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor. 
 

§ 36. 
1. W Szkole tworzy się stanowisko asystenta międzykulturowego. 
2. Do zakresu zadań asystenta międzykulturowego należy w szczególności: 

1) wspomaganie językowe uczniów podczas codziennej komunikacji, w tym pomoc w wypełnianiu 
dokumentów szkolnych oraz przekazywaniu informacji o sytuacji ucznia, 

2) wsparcie dzieci ukraińskich w procesie integracji ze społecznością szkolną oraz w nauce, 
3) pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na język kraju pochodzenia dziecka podczas zajęć szkolnych, 

zebrań z rodzicami czy spotkań indywidualnych z psychologiem/pedagogiem szkolnym, dyrektorem czy 
kadrą pedagogiczną szkoły, 

4) pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, 
5) mediacje w przypadku konfliktów na tle kulturowym, narodowym, rasowym, etnicznym lub religijnym, 
6) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem szkolnym w zakresie kultury kraju pochodzenia, 

w szczególności wyjaśniania tradycji, obrzędów, zwyczajów, sensu świąt i ważnych dla kraju 
pochodzenia wydarzeń, 

7) współdziałanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i koordynowanie 
realizowanych przez nich działań dydaktyczno-wychowawczych, 

8) współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów 
niebędących obywatelami polskimi. 

 
§ 37. 

1. Szkoła sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad uczniami w czasie pobytu w szkole oraz w trakcie zajęć poza 
terenem szkoły, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku ucznia i jego możliwości 
rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych 

2. Uczniowie przebywających w Szkole są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze i zabawy. 
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3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów, zapewniając uczniom 
pełne poczucie bezpieczeństwa, za równo pod względem fizycznym jak i psychicznym. 

4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania uczniów oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia  
5. Nauczyciel może opuścić uczniów w nagłym wypadku pod warunkiem, że zapewni w tym czasie opiekę innej 

upoważnionej osoby. 
6. Organizację i program wycieczek oraz innych imprez   dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 
7. Wycieczki i spacery poza teren Szkoły odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów. 
8. Wycieczki i spacery uczniów poza teren szkoły odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców 

uczniów.  
9. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy uczniowi w sytuacji, gdy ta pomoc jest 

niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub 
zaobserwowanych, niepokojących symptomach 

10. Pracownicy Szkoły nie podają uczniom żadnych leków ani innych substancji o podobnym działaniu. 
11. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do ucznia pogotowia ratunkowego 

w uzasadnionych przypadkach. 
12. Bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Szkole w czasie wszystkich zajęć zapewniane jest poprzez: 

1) Dyżury nauczycieli na korytarzach i przy wejściach na teren Szkoły w czasie wszystkich przerw między 
lekcjami; 

2) Szkolenie pracowników pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 

3) Ustalanie i zapoznanie całej społeczności Szkoły z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia 
oraz w nagłych wypadkach; 

4) Umieszczenie w pracowniach regulaminów korzystania z pracowni; 
5) Oznakowanie ciągów komunikacyjnych; 
6) Dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa; 
7) Zakup atestowanego sprzętu;  
8) Zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

 
§ 38. 

1. Nauczyciele w okresie zawieszenia zajęć prowadzą zajęcia metodami i technikami kształcenia na odległość, 
korzystając z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak: 
1) informatyczne narzędzia wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki, zapewniające: 

a) ochronę przed nieuprawnionym dostępem, 
b) integralność danych, 
c) przeciwdziałanie uszkodzeniom, 
d) rozliczalność działań dokonywanych na przetwarzanych danych, 

2) komunikatory: dziennik elektroniczny Librus, e-mail lub środki komunikacji elektronicznej zapewniające 
wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, aplikację Microsoft Teams, 

3) inne niż wskazane w pkt 1 i 2, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania. 
2. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz o modyfikacji 

tygodniowego zakresu treści nauczania i tygodniowego (lub semestralnego) rozkładu zajęć dyrektor szkoły 
informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na sytuacje określone w § 5 ust. 7 nauczyciele – wychowawcy klas 
I-III informują uczniów i rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich 
realizacji przez ucznia w domu, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, e-mail oraz aplikacji 
zgodnie z preferencjami nauczycieli. 

4. Nauczyciele – wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów o dostępnych materiałach, a także możliwych 
sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, 
Platformy Office 365 (w tym aplikacji Teams), Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl oraz 
email. 
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§ 39. 
1. W przypadku uczniów, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, ustala się zasady przekazywania materiałów 

niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
2. Uczniom klas I-VIII, o których mowa w ust. 1, nauczyciele przesyłają w sposób ustalony z rodzicem 

informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia 
w domu. 

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, lub ich rodzice przesyłają nauczycielowi wykonane przez uczniów 
zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem. 

4. Uczniom, o których mowa w ust. 1, korzystającym z zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
nauczyciele przesyłają informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich 
realizacji przez ucznia w domu. 

 
§ 40. 

1. W celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
w trybie rzeczywistym uczeń loguje się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska. (Teams) 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna nauczyciel. Uczniowie mogą dołączać do rozpoczętej przez 
nauczyciela rozmowy. 

3. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń́ ma włączoną kamerę. Mikrofon uczeń włącza na wyraźną 
prośbę nauczyciela. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć, o których mowa w ust. 1, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu zajęć uczniowie 
nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu. 

5. W zajęciach, o których mowa w ust. 1, uczestniczą wyłącznie uczniowie. W klasach młodszych pracę ucznia 
mogą wspomagać rodzice, którzy informują o tym nauczyciela. 

6. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczniowie i nauczyciel korzystają z materiałów pochodzących 
z bezpiecznych źródeł. 

7. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, o których mowa w ust. 1, fotografowanie ich (w tym 
wykonywanie zrzutów ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób 
przebiegu tych zajęć i materiałów użytych w ramach tych zajęć, chyba że przez nauczyciela, gdy jest to 
uzasadnione ważnym wydarzeniem, lub w celu udostępnienia przebiegu zajęć uczniom, którzy nie mogli 
wziąć udziału w zajęciach w czasie rzeczywistym. 

8. Niedozwolone jest udostępnianie otrzymanego linku do zajęć, o których mowa w ust. 1, osobom spoza danego 
oddziału lub danej klasy. 

9. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że link do zajęć, o których mowa w ust. 1, został udostępniony osobie 
postronnej, nauczyciel może zerwać połączenie. 

10. Podczas dołączania do zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń́ powinien być widoczny i słyszalny (włączona 
kamera i mikrofon w urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. Jeżeli urządzenie, z którego 
korzysta uczeń́, nie jest wyposażone w kamerę, rodzic powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. 

11. Uczeń powinien jeszcze przed zajęciami, o których mowa w ust. 1, zadbać o to, by w miarę możliwości 
znaleźć miejsce, w którym będzie miał odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak rozpraszających bodźców). 

12. Domownicy powinni wiedzieć, kiedy uczeń́ bierze udział w zajęciach, o których mowa w ust. 1, i nie powinni 
przeszkadzać podczas ich trwania. 

13. Jeżeli uczeń́ posiada słuchawki (np. do telefonu), może podłączyć je do urządzenia, z którego będzie korzystać 
podczas zajęć, o których mowa w ust. 1. Uczeń powinien wyciszyć telefon lub wyłączyć przychodzące 
powiadomienia. 

14. Materiały potrzebne do zajęć, o których mowa w ust. 1, tj. podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń́, przybory 
do pisania, przygotowane prace, materiały wskazane przez nauczyciela, uczeń́ przygotowuje przed zajęciami. 

15. Uczeń łączy się punktualnie na zajęcia, o których mowa w ust. 1. 
16. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń́: 

1) słucha wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela, 
2) wykonuje polecenia nauczyciela, 
3) zajmuje się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem zajęć, 
4) wyłącza komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem zajęć, 
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5) korzysta z dostępnej podczas zajęć funkcji przesyłania wiadomości tekstowych (tzw. czat) tylko w celu 
komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych wyłącznie z przebiegiem zajęć; uczeń́, 
który przesyła materiały niezwiązane z zajęciami, zostanie ukarany zgodnie z postanowieniami statutu 
szkoły, a o zajściu zostaną poinformowani rodzice, 

6) słucha wypowiedzi innych uczestników zajęć, 
7) zgłasza chęć wypowiedzi i czeka na udzielenie głosu przez nauczyciela, 
8) pozostaje na swoim miejscu i zachowuje ciszę, 
9) odnosi się do innych z szacunkiem, 
10) używa kulturalnego języka, przestrzega norm kulturalnej komunikacji, 
11) może opuścić zajęcia tylko za zgodą nauczyciela. 

 
17. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć, o których mowa w ust. 1, oraz 

trudności ze zrozumieniem omawianego materiału uczeń́ powinien skontaktować się bezpośrednio 
z nauczycielem w uprzednio ustalony przez nauczyciela sposób. 

18. Nauczyciel, jako organizator i moderator zajęć, o których mowa w ust. 1, dba o to, aby przesyłane materiały 
pochodziły ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł. 

19. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczyciel czuwa nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
a w sytuacji zakłócenia zajęć zgłasza incydent dyrektorowi szkoły. 

20. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego informowania uczniów o bezpiecznym poruszaniu się w sieci 
oraz zasadach netykiety. 

 
 

 
Rozdział 7 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 
Zasady ogólne 

 
§ 41. 

W szkole obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego, które określają sposób powiadamiania uczniów 
o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 
o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i z obowiązkowych 
przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach. 

 
§ 42. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów 
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 
programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz na formułowaniu oceny. 
Wymagania na poszczególne oceny śródroczne i roczne określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

2. Szczegółowe cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego określają ustawa oraz przepisy wykonawcze 
dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

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

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli oraz informowanie o nich uczniów i rodziców, 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie w oparciu o następujące sposoby i metody oceniania: 
4) odpowiedzi ustne, 
5) prace pisemne (testy, sprawdziany, opracowania, zadania domowe, prace kontrolne), 
6) zadania praktyczne, 
7) różne formy pracy na lekcji, 
8) analizę efektów końcowych pracy ucznia, np. projekty, 
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9) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
10) ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na koniec semestru (roku szkolnego), 
11) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i zachowania, 
12) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia 

w nauce. 
 

§ 43. 
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 
2) klasyfikacyjne, 
3) śródroczne i roczne, 
4) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
3. Oceny umieszczone w dzienniku elektronicznym mogą być opatrzone komentarzem. 
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 
5. Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego. 
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia oraz inna dokumentacja dotycząca 
oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do 
wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły. 

7. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny (ustnie lub 
pisemnie). 

8. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się do uzyskanych 
przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi 
przez nauczyciela powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny 
dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia. 

9. Dokumentacji, o której mowa w ust. 5., 6. i 7, szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie skanuje. 
10. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 
2) końcowej. 

 
 

§ 44. 
Ocenianie bieżące ucznia ma na celu: 

1. monitorowanie pracy ucznia, 
2. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się przez 

wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć, oraz o postępach w tym 
zakresie, 

3. pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
4. motywowanie do dalszej pracy, 
5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
6. umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 
§ 45. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 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 uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 
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2. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem należy ponadto: 
1) indywidualizowanie pracy z uczniem, 
2) dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia, 
3) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu, 
4) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym – ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez 
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego 
w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów, 

5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce 
oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń 
może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej, 

7) na miesiąc przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców 
o proponowanej/przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu 
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, 

8) ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i przedstawianie ich na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności: 
1) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia, 
2) przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej 

dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 
3) ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania 

i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 
4) informowanie rodziców ucznia o postępach w nauce. 

5.  Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności zwalnianie ucznia z: 
1) realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były zrealizowane na wcześniejszym 

etapie edukacyjnym, 
2) wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na wniosek 

rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii, 

3) realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej lub informatyki, na wniosek rodzica, 
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na 
czas określony w tej opinii (w miejscu oceny należy wpisać „zwolniony”), 

4) nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, 
z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, na wniosek rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka 
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. Do zadań rady pedagogicznej związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy: 
1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
2) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, 
3) jeden raz na danym etapie edukacyjnym, wziąwszy pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, wyrażenie 

zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego 
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie 
programowo wyższej, 

4) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. 
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  § 46. 
1. Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, dbałość o honor i tradycje szkoły, piękno mowy 
ojczystej, bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.  

2. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu (wrzesień) przedstawia uczniom i ich rodzicom kryteria 
punktowego oceniania zachowania uczniów. 

3. Ocenie podlegają zachowania ucznia w następujących obszarach: 
1)  realizacja obowiązków ucznia:     

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, w tym: 
- systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne; 
- systematyczność w przygotowywaniu się do zajęć (w tym odrabianie prac domowych). 

b) czynny udział w lekcjach; 
c) gotowość do rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań; 
d)  dbałość o honor i tradycje szkoły; 
e) przestrzeganie norm prawnych obowiązujących w szkole. 

2)  kultura osobista: 
a) poszanowanie norm obowiązujących w zakresie kulturalnego odnoszenia się do innych osób; 
b) poszanowanie mienia własnego, innych osób oraz mienia szkoły; 
c) gotowość do naprawienia wyrządzonych szkód w stosunku do osób lub mienia; 
d) przestrzeganie zasad kultury w szkole i poza nią; 
e) dbałość o piękno mowy ojczystej.  

3) aktywność w społeczności szkolnej: 
a) postawa ucznia w zespole klasowym, współpraca w grupie, podejmowanie zadań i ich realizacja; 
b) gotowość do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 
c) stosowania zasad tolerancji i demokracji w grupie; 
d) gotowość do pomocy innym; 
e) reagowanie na zło oraz gotowość ponoszenia konsekwencji własnych czynów. 

4) bezpieczeństwo: 
a) zachowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz 

podczas zabawy (ruch drogowy, zajęcia ruchowe, przerwy szkolne, wycieczki); 
b) unikanie sytuacji zagrożenia dla siebie i innych; 
c) właściwe reagowanie na przejawy zagrożenia (ze strony ludzi lub zwierząt); 
d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 
e) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. 

5) relacje z rówieśnikami: 
a) umiejętność współpracy w zespole klasowym; 
b) koleżeńskość, pomoc słabszym; 
c) unikanie konfliktów; 
d) podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów (negocjowanie); 
e) przeciwdziałanie objawom przemocy; 
f) poszanowanie godności. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) respektowanie zasad współżycia społecznego; 
3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
4) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
5) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
7) kulturę osobistą ucznia w szkole i poza nią; 
8) poszanowanie własności. 
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§ 47. 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 
a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
 

§ 48. 
Ewaluacja systemu oceniania dokonywana jest przez: 

1. uczniów, poprzez ankiety, dyskusje na godzinach wychowawczych i zebraniach samorządu szkolnego, 
2. rodziców, poprzez ankiety i dyskusje na zebraniach, 
3. nauczycieli stosujących dany system, 
4. sprawdzenie systemu po roku i po trzech latach, 
5. dokonanie analizy wyników ewaluacji i poprawę systemu, 
6. badanie wyników nauczania na poszczególnych poziomach kształcenia. 

 
§ 49. 

Dostosowanie wymagań 
1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego nauczania lub ze względu na jego indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia, wynikające 
w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 
2) z niedostosowania społecznego, 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
4) z zaburzeń zachowania emocji, 
5) ze szczególnych uzdolnień, 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 
8) z przewlekłej choroby, 
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
10) z niepowodzeń edukacyjnych, 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi, nieznajomością języka polskiego 

lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 
granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły). 

2. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dostarcza ją do szkoły, a wychowawca 
powiadamia o treści opinii zainteresowanych nauczycieli. Kopię opinii przechowuje się w sekretariacie 
szkolnym przez okres nauki ucznia w szkole. 

 
 

Rozdział 8 
Ocenianie w oddziałach I-III 

 
§ 50. 

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów oddziałów I-III śródroczne oraz roczne przyjmują formę oceny opisowej 
udokumentowanej w elektronicznym dzienniku lekcyjnym, a w przypadku oceny rocznej dodatkowo na 
świadectwie i w arkuszu ocen; 

2. Ocenianie bieżące odbywa się poprzez codzienną obserwację pracy ucznia i odnotowywanie jego postępów 
w dzienniku elektronicznym, zeszycie ćwiczeń danej edukacji i pracach samodzielnych ucznia; 

3. Ocenianiu poddawane są: prace ucznia, sprawdziany, testy, zeszyty i ćwiczenia oraz prace domowe, wytwory 
pracy ucznia, udział w konkursach; 
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4. Ocenianie ustala zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, które przedstawiane jest do wglądu rodzicom 
na zebraniach na początku każdego roku szkolnego; 

5. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się:  
1) ocenę werbalną,  
2) skalę punktową: 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p (mogą być uzupełnione komentarzami np.: brawo, pracuj tak 

nadal, robisz postępy, postaraj się …, powinieneś popracować nad.… itp.) 
6. Ustala się następujące kryteria oceniania: 

1) 1p - brak poprawności wykonania zadania, pomimo podjęcia próby i włożonego wysiłku (osiągasz 
wyniki poniżej wymagań, zastanów się, co należy zrobić, aby podnieść ilość zdobywanych punktów); 

2) 2p - poziom konieczny (osiągasz wyniki niewystarczające, myślę, że stać cię na osiągnięcie lepszych 
wyników); 

3) 3p - poziom podstawowy (osiągasz wyniki wystarczające, musisz postarać się zwiększenie ilości 
zdobytych punktów); 

4) 4p - poziom rozszerzający (wiadomość dla ucznia: pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce, zastanów 
się, czy nie można lepiej); 

5) 5p - poziom dopełniający (osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce); 
6) 6p - poziom wykraczający (brawo, robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki!); 

7. Oceny bieżące z prac kontrolnych ustalane są według następującej skali: 
% Ocena 
100 6p 

99-90 5p 
89-75 4p 
74-50 3p 
49-30 2p 
29 -0 1p 

 
8. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w oddziałach I-III 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; 

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania; 
10. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie: 

1) edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się (ustne i pisemne), 
gramatykę i ortografię. 

2) edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań 
arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), umiejętność rozwiązywania zadań 
tekstowych, wiadomości z geometrii i umiejętności praktycznych z tego zakresu, 

3) edukacji społeczno - przyrodniczej/edukacji przyrodniczej, edukacji społecznej (wg nowej podstawy): 
wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania 
obserwacji, 

4) edukacji plastyczno – technicznej/edukacji plastycznej, edukacji technicznej (wg nowej podstawy): 
kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby, działalność plastyczno - techniczna, 

5) edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki 
6) wychowania fizycznego: sprawność fizyczno - ruchową, elementy higieny osobistej, gry i zabawy 

ruchowe 
7) edukacji językowej (j. angielski): rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich 

tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się 
8) zajęć komputerowych/edukacji informatycznej (wg nowej podstawy): znajomość elementarnych podstaw 

obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji. 
11.  Kryteria oceny punktowej bieżącej, opisowej śródrocznej i rocznej ujmują: 

1) W klasie I: 
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Punkty Edukacja polonistyczna 

6p 

Słuchanie: Potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi ustnej. 
Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta 
cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów 
utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze 
literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego. 
Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, 
bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat. 
Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze 
uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe 
i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, planuje i angażuje się w tworzoną 
formę teatralną, tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne. 

5p 

Słuchanie: Uważnie słucha, rozumie pełny sens tekstu i wypełnia prawidłowo polecenia 
Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada 
prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala 
kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i chętnie je czyta. 
Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, 
zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany. 
Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, 
ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, 
nie popełnia błędów językowych, angażuje się w tworzoną formę teatralną. 

4p 

Słuchanie: słuchając potrafi wydobyć i zrozumieć kluczowe informacje w słuchanym tekście 
Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane pytania, interesuje się 
książkami i ich czytaniem. 
Pisanie: pisze z nielicznymi błędami z pamięci, stara się zachować prawidłowy kształt liter, raczej 
bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, 
haczyki) 
Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, stara się 
zachować poprawność językową, stara się angażować w tworzoną formę teatralną. 

3p 

Słuchanie: Rozumie ogólny sens wypowiedzi. Potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu 
słuchanego.  
Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań, na 
miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury. 
Pisanie: pisze z pamięci popełniając błędy (literowe i ortograficzne), przepisując tekst drukowany 
stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy. 
Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób 
słownictwa, stara się zachować poprawność językową, poproszony przez nauczyciela włącza się 
w tworzoną formę teatralną. 

2p 
 

Słuchanie: potrafi powtórzyć za nauczycielem 
Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie odpowiada 
prawidłowo na pytania, interesuje się książkami.  
Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów 
(np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie 
zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi. 
Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe. 

1p 

Słuchanie: Nie słucha, nie potrafi powtórzyć za nauczycielem 
Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy 
słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania. 
Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, nie potrafi 
pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery 
z małymi. 



   
 

 23 

Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami 
jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy 
językowe. 

Punkty Edukacja matematyczna 

6p 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie 
i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci 
okienka. 
Zadania z treścią: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji życiowej, 
rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. 
Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, 
masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą 
zegara i kalendarza 

5p 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie 
i odejmowanie w zakresie 10, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą 
w postaci okienka. 
Zadania z teksty: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, zapisuje 
rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji. 
Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, 
obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas z pomocą zegara 
i kalendarza nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. 
szlaczek), dostrzega symetrię 

4p 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 10 popełniając drobne błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe 
z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę) 
Zadania z treścią: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania 
jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji 
Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, 
proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje 
się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór. 

3p 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje działania popełniając 
liczne błędy, z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci 
okienka. 
Zadania z tekstem: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy 
rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji. 
Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna 
pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, 
z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór. 

2p 
 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i odejmowanie często 
popełniając błędy, liczy na konkretach, myli poszczególne działania, ma trudności 
z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka  
Zadania z treścią: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą nauczyciela 
wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy graficzne.  
Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz 
obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, ma problemy z kontynuacją 
rozpoczętego wzoru. 

1p 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne błędy, nie 
kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem,  
Zadania z treścią: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania. 
Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna 
dni tygodnia i nazw miesięcy, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru. 

Punkty Edukacja społeczna. Edukacja przyrodnicza. 
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6p 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, zna symbole 
narodowe i symbole Unii Europejskiej, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, 
okazuje szacunek innym ludziom, jest tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje 
z innymi, zachowuje się dojrzale, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, 
potrafi rozróżnić zagrożenia i przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości 
i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

5p 

Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany 
w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje 
przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony 
zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, zna swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, 
rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych zawodach, 
zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje z innymi, 
zachowuje się dojrzale. Stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się 
w ruchu drogowym. 

4p 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna podstawowe 
formy ochrony środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, 
potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi 
odróżnić zagrożenia dla środowiska, zna swój adres zamieszkania, wie na czym polega praca 
w poznanych zawodach, dobrze współpracuje z innymi, używa form grzecznościowych, zna 
symbole narodowe i rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Na ogół stosuje w praktyce 
wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

3p 

Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna niektóre 
formy ochrony środowiska przyrodniczego, orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej 
okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw 
i kwiatów, zna pory roku, zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować 
z innymi. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

2p 
 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w otaczający 
środowisku społeczno - przyrodniczym, częściowo zna swojego adres zamieszkania, myli pory 
roku, myli symbole narodowe, rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi 
współpracować z innymi. Z trudem bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym. 

1p 

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, nie zna swojego 
adresu zamieszkania, nie zna pór roku, najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna 
symboli narodowych, nie potrafi współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego 
poruszania się w ruchu drogowym. 

Punkty Edukacja plastyczna. Edukacja techniczna. 

6p 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace plastyczne cechuje staranność, 
estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Korzysta z medialnych środków przekazu. 
Interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje 
niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów 
dostępnych w otoczeniu. 

5p 

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych 
formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować różne 
techniki plastyczne i techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje 
niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat. 
Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje 
z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. 

4p 

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych 
formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami 
plastycznymi i technicznymi. Potrafi rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, 
rzeźby, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi 
je obsługiwać i szanować. Majsterkuje i buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. 
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3p 

Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie proste 
i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej 
ilości kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy. Rozpoznaje niektóre urządzenia 
techniczne, w miarę możliwości obsługuje je, rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki. 

2p 
 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje schematycznie, używa 
małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie 
zorganizować warsztatu pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki. 

1p 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie doprowadza pracy do końca, praca jest 
niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika 
plastyczna lub techniczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje dziedzin 
sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki. 

Punkty Edukacja muzyczna 

6p 

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, chętnie uczestniczy 
w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra na instrumentach, potrafi śpiewać 
i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie 
i niewerbalnie, bierze udział w koncertach, potrafi zatańczyć do rytmu. 

5p 

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i reaguje zgodnie 
z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża 
nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia 
werbalnie i niewerbalnie, uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje 
się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego 

4p 

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany dynamiczne 
w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie 
i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje 
się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego 

3p 

Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą nauczyciela dostrzega 
zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się 
wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia 
werbalnie i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania 
hymnu państwowego i szkolnego 

2p 
 

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nawet 
z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności 
z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, 
rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu 

1p 

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie potrafi wyrazić 
nastroju muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, 
niechętnie słucha muzyki, nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas 
słuchania hymnu 

Punkty Wychowanie fizyczne 

6p 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. Bierze udział w zawodach 
szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia pozaprogramowe, wykazuje sportową postawę 
wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych 
i chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba o higienę osobistą, zna i stosuje 
podstawowe działania profilaktyczne. 

5p 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. Bierze udział w zawodach 
wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej 
pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby 
uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba 
o higienę osobistą, zna podstawowe działania profilaktyczne 

4p Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości 
w zabawach i grach sportowych, dobrze współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega 
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potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych 
Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych. 

3p 
Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze precyzyjnie 
wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie. Stara 
się dbać o higienę osobistą 

2p 
 

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w grupie podczas 
ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Często jest 
nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej 

1p 
Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce podejmować aktywności 
fizycznej, niechętnie współdziała w grupie, zagraża bezpieczeństwu współćwiczących. Nie 
dostrzega potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Nie przestrzega zasad higieny osobistej. 

Punkty Edukacja informatyczna 

6p 
Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi 
grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń 
dotyczących korzystania z komputera 

5p 
Posługuje się komputerem: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie, jak trzeba 
korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących 
korzystania z komputera. 

4p 
Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, ze 
wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie, jak trzeba korzystać z komputera, by nie 
narażać swojego zdrowia. 

3p 
Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy 
i klawiatury, wie, jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia 
i bezpieczeństwa. 

2p 
 

Słabo opanował wiedzę i umiejętności. w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy. 
Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z pomocą nauczyciela z myszki 
i klawiatury. Ma problemy z wykonywaniem ćwiczenia zgodnie z treścią. Często jest 
nieprzygotowany do zajęć. 

1p 
Nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i oprogramowania. 
Nie wykonuje ćwiczeń. Jest nieprzygotowany do zajęć. Nie wie, jak korzystać z komputera, aby 
nie narażać zdrowia i bezpieczeństwa. 

 
2) W klasie II: 

Punkty Edukacja polonistyczna 

6p 

Słuchanie: Potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi ustnej. 
Czytanie. Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze 
zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania. 
Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich 
połączeń, zna zasady ortograficzne. 
Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, 
posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi samodzielnie 
dokonać selekcji treści, potrafi rozpoznać rzeczownik, czasownik, przymiotnik. 

5p 

Słuchanie: Uważnie słucha, rozumie pełny sens tekstu i wypełnia prawidłowo polecenia 
Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie z podziałem na role, umie 
czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na pytania związane z tekstem, wyodrębnia 
w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi. 
Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna i stosuje 
zasady ortograficzne, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie 
i estetycznie pisze wyrazy i zdania. 
Mówienie. Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się 
n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słów. Rozpoznaje podstawowe części 
mowy. 
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4p 

Słuchanie: Uważnie słucha, rozumie pełny sens tekstu i wypełnia prawidłowo polecenia 
Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu 
odpowiada na proste pytania. 
Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy w pisaniu ze słuchu, zna 
i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne. 
Mówienie. Potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte, 
wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym 
i logicznym, z pomocą dokonuje selekcji treści. 

3p 

Słuchanie: Rozumie ogólny sens wypowiedzi. Potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu 
słuchanego.  
Czytanie. Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na 
proste pytania czasami z pomocą nauczyciela. 
Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy, popełnia nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie 
zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania.  
Mówienie. Popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań pojedynczych rozwiniętych, 
wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym. 

2p 
 

Słuchanie: potrafi powtórzyć za nauczycielem 
Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając samodzielnie tekst nie 
potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania. 
Pisanie. Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po literze, popełnia błędy przy 
pisaniu ze słuchu, rzadko stosuje zasady ortograficzne. 
Mówienie. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym zdania 
pojedynczego rozwiniętego, wypowiada się zdaniami prostymi, wykazuje ubogi zasób 
słownictwa. 

1p 

Słuchanie: Nie słucha, nie potrafi powtórzyć za nauczycielem 
Czytanie. Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub 
w ogóle nie czyta, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu.  
Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza litery i wyrazy, 
nie stosuje zasad ortograficznych. 
Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub 
w ogóle, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego językowo zdania. 

Punkty Edukacja matematyczna 

6p 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie i biegle 
dodaje i odejmuje w zakresie 100, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, zna 
i stosuje kolejność wykonywania działań.  
Zadania z treścią. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe 
i bez trudu układa treść do zadania. 
Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz 
zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje 
prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń 
pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia 
kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). 

5p 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Rozumie i sprawnie 
dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50, stosuje 
przemienność i łączność dodawania i mnożenia. 
Zadania z treścią. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie 
układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego. 
Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące 
jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. 

4p 
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie dodaje 
i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, rozumie mnożenie i dzielenie, samodzielnie 
i poprawnie wykonuje działania w zakresie 50 z pojedynczymi błędami. 
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Zadania z treścią. Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej schematu graficznego 
i działania arytmetycznego. Rozwiązuje proste zadania z treścią.  
Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości 
dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy. 

3p 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Czasami popełnia błędy 
przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając 
nieliczne błędy.  
Zadania z treścią. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą układa treść do 
sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. 
Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, 
masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych. 

2p 
 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Dodaje i odejmuje 
w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 30 
popełniając błędy lub działając na konkretach. 
Zadania z treścią. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i układa treść do 
sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. 
Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu 
i obliczeń pieniężnych. 

1p 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Popełnia bardzo liczne 
błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia 
w zakresie 30. 
Zadania z treścią. Nie rozwiązuje prostych zadań jednodziałaniowych nawet z pomocą 
nauczyciela i nie potrafi ułożyć treści zadania do sytuacji życiowej, rysunku, schematu 
graficznego i działania arytmetycznego. 
Umiejętności praktyczne. Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań z zastosowaniem 
miar długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych. 

Punkty Edukacja społeczna. Edukacja przyrodnicza. 

6p 
Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, zawsze szanuje 
otaczające środowisko przyrodnicze, zawsze wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba 
o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób. 

5p 

Wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych pór roku, zna nazwy i ilość 
dni w poszczególnych miesiącach, zna ptaki i ssaki domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny 
łąkowe, zna kierunki świata, zna nazwy okolicznych dzielnic i miast, wie, jakie wartości 
odżywcze mają mleko i jego przetwory, owoce i warzywa, umie opowiedzieć, na czym polega 
praca ludzi w różnych zawodach, odróżnia drzewa i krzewy, stosuje w praktyce wiadomości 
i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, przestrzega zasad i higieny. 

4p 

Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, potrafi wyróżnić nazwy 
kwiatów i warzyw, wymienia nazwy poszczególnych pór roku, z pomocą wymienia nazwy 
najbliższych miejscowości, zna zasady zachowania się na drodze, wie, że mleko, warzywa 
i owoce mają wartości odżywcze, zwykle okazuje szacunek dla innych ludzi, zazwyczaj 
przestrzega zasad higieny. 

3p 
Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno–przyrodniczym, posiada 
podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega 
zasad higieny. 

2p 
 

Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych, usługowych, urzędów, nie 
wie jakie sprawy można załatwić na poczcie, nie potrafi wymienić części nadziemnych 
i podziemnych roślin, nie potrafi wymienić części składowych kwiatu, ma problem 
z wymienianiem elementów pogody, nie potrafi określić krajobrazu swojej okolicy, nie zna 
wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza się bezpiecznie w ruchu drogowym, 
nie zawsze przestrzega zasad higieny, z pomocą wysyła list. 

1p Nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie szanuje przyrody, 
nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
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Punkty Edukacja plastyczna. Zajęcia techniczne. 

6p 
Poszukuje nowatorskich rozwiązań, właściwie zagospodarowuje płaszczyznę i przestrzeń, 
samodzielnie korzysta z instrukcji, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością 
o szczegóły, posiada umiejętności plastyczne, dba o porządek i bezpieczeństwo. 

5p 
Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy, wykonuje 
estetyczne i dokładne prace, wykonuje prace w sposób twórczy. 

4p 
Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj staranne, 
estetyczne i doprowadzone do końca. 

3p Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, 
nie zawsze doprowadza prace do końca. 

2p 
 

Prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności z rozplanowaniem pracy, nie dba 
o porządek i bezpieczeństwo podczas zajęć. 

1p 
Prace wykonuje niechętnie, niestarannie, bardzo szybko się zniechęca, nie kończy pracy. 
Niebezpiecznie posługuje się narzędziami i przyborami oraz urządzeniami. 

Punkty Edukacja muzyczna 

6p 
Pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa, melodii, posiada 
zdolności muzyczne. Wyraża muzykę ruchem. Określa nastrój. Rozróżnia głosy ludzkie, 
wysokość dźwięku. Gra na instrumentach np. na dzwonkach 

5p 
Śpiewa piosenki, umie wyklaskać rytm, Wyraża muzykę ruchem. Określa nastrój. Zna elementy 
muzyki. 

4p Umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, rozróżnia 
wysokość dźwięku i nastrój w muzyce. Improwizuje ruchowo do muzyki. 

3p Umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, nie 
zawsze słucha z uwagą muzyki, niechętnie wyraża ruchem. 

2p 
 

Ma trudności z zapamiętaniem treści piosenki, niechętnie słucha muzyki, nie uczestniczy 
w pląsach, zabawach, improwizacjach ruchowych. Nie potrafi odtworzyć prostego rytmu. 

1p 
Nie potrafi zapamiętać treści piosenki, śpiewa bardzo niechętnie lub w ogóle nie śpiewa. Nie 
chce odtwarzać prostych rytmów, nie uczestniczy w zabawach muzyczno - ruchowych. Nie 
potrafi skoncentrować się na słuchaniu muzyki. 

Punkty Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. 

6p 

Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział 
w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje 
szkołę w zawodach sportowych na szczeblu miejskim. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, 
rywalizacji i higieny. 

5p Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, respektuje zasady poznanych gier i zabaw, 
przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji. 

4p 
Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier zabaw, zwykle 
przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair – play. 

3p 
Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier 
i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. 

2p 
 

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, 
uchyla się od udziału w grach zespołowych. 

1p 
Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa 
w czasie gier zabaw. 

Punkty Zajęcia komputerowe 

6p 
Potrafi samodzielnie w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości. Potrafi samodzielnie 
rozwiązywać problemy wynikające podczas pracy z przewidzianym programem komputerowym. 
Jest zaangażowany w pracę i przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

5p 
Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności (poznaje możliwości programu, 
na którym pracuje). Operuje poznaną terminologią informatyczną. Wykazuje się dużą 
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starannością i sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy. Przestrzega zasad 
bezpieczeństwa. 

4p 

Wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i nie widać 
inwencji twórczej dziecka. Uczeń rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym 
stopniu nią się posługuje. Nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu 
staranności i systematyczności w działaniu. 

3p 
Zna najważniejsze zasady dotyczące pracy z komputerem. Zna klawiaturę, spełnia wymagania 
podstawowe określone w programie. Jest mało samodzielny, czasami wymaga ukierunkowania. 
Wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu. 

2p 
 

Posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w programie. Podczas 
wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno 
w zakresie wiedzy merytorycznej jak i działania praktycznego. Słabo angażuje się w pracę. 

1p 
Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie 
potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje 
się w pracę, nie stara się dostosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

 
3) W klasie III: 

Punkty Edukacja polonistyczna 

6p 

Słuchanie: Potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi ustnej. 
Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki 
i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane. 
Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich 
połączeń, zna i zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy swobodne teksty. 
Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, 
posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazić 
i uzasadnić swoją opinię na każdy temat. Zna i określa części mowy. 

5p 

Słuchanie: Uważnie słucha, rozumie pełny sens tekstu i wypełnia prawidłowo polecenia 
Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl. III, czyta płynnie z podziałem 
na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem tekst literatury popularnej i odpowiadać na pytania 
z nim związane. 
Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna i stosuje 
zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze rozwinięte, potrafi napisać swobodny tekst na 
określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania. 
Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie 
wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa. Zna 
i określa podstawowe części mowy. 

4p 

Słuchanie: Uważnie słucha, rozumie pełny sens tekstu i wypełnia prawidłowo polecenia 
Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu 
odpowiada na proste pytania. 
Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady 
ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać poprawne pod względem językowym zdanie 
pojedyncze rozwinięte 
Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod względem 
językowym i logicznym. Rozpoznaje podstawowe części mowy. 

3p 

Słuchanie: Rozumie ogólny sens wypowiedzi. Potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu 
słuchanego 
Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, 
popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami 
z pomocą nauczyciela. 
Pisanie. Zapisuje większość wyrazów i zdań popełniając nieliczne błędy, zna zasady 
ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. Czasami 
błędnie konstruuje zdania pojedyncze rozwinięte. 
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Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia drobne błędy 
językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania. Myli podstawowe części mowy. 

2p 
 

Słuchanie: potrafi powtórzyć za nauczycielem 
Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytać 
ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia 
postacie nie zawsze wydarzenia.  
Pisanie. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystać poznanych 
zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela. Rozpoznaje 
części mowy z pomocą nauczyciela. 
Mówienie. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i logicznych, 
wykazuje ubogi zasób słownictwa. 

1p 

Słuchanie: Nie słucha, nie potrafi powtórzyć za nauczycielem 
Czytanie. Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych 
wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać 
tekstu, nie czyta ze zrozumieniem 
Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza lub przestawia 
litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, nie potrafi ułożyć i zapisać zdania prostego 
nawet z pomocą nauczyciela 
Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada jednym wyrazem 
lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi. Nie rozpoznaje prawidłowo części mowy. 

Punkty Edukacja matematyczna 

6p 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie i biegle 
dodaje i odejmuje w zakresie 1000 (typu 120 +50, 180-30), odczytuje, samodzielnie i biegle 
mnoży i dzieli w zakresie 100, zna i stosuje kolejność wykonywania działań, rozwiązuje równania 
z niewiadomą w postaci okienka. 
Zadania z treścią. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe 
i bez trudu układa treść do zadania, rysunku, schematu graficznego, działania arytmetycznego 
Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz 
zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje 
prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń 
pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia 
kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). Geometria - kreśli 
odcinki, łamane, odmierza, rysuje kwadrat, trójkąt, prostokąt, mierzy ich obwody, dostrzega 
symetrię. 

5p 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Rozumie i sprawnie 
dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza 
wynik dodawania za pomocą odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje 
łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka. 
Zadania z treścią Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie 
układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetyczne. 
Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące 
jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Geometria - samodzielnie oblicza obwód trójkąta, 
kwadratu i prostokąta, rysuje odcinki, łamane, dostrzega symetrię. 

4p 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Samodzielnie dodaje 
i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne 
błędy. 
Zadania z treścią. Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe  
Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości 
dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, 
kwadratu, prostokąta. 
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3p 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Większość działań na 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli w zakresie 100 
popełniając nieliczne błędy, zdarza się, że liczy na konkretach 
Zadania z treścią Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z pomocą  
Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, 
masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych. 

2p 
 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 
Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży i dzieli 
w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach. 
Zadania z treścią. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie z pomocą 
nauczyciela. 
Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu 
i obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na 
zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek. 

1p 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 
Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie potrafi 
opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie posiada ukształtowanego pojęcia 
dziesiątkowego systemu pozycyjnego 
Zadania z treścią. Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą nauczyciela 
Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń zegarowych, pomiarów 
długości i masy, nie zna skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje 
dat. Nie rozróżnia figur geometrycznych, nie potrafi obliczyć obwodu kwadratu. 

Punkty Edukacja społeczna.  Edukacja przyrodnicza. 

6p 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowość, 
potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie 
obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje na 
niej większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce 
przyrodniczej. 

5p 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada o poznanych zjawiskach 
przyrodniczych. Dostrzega związki przyczynowo – skutkowe zachodzące w przyrodzie, 
rozpoznaje zboża, rośliny oleiste i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy 
zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większość roślin chronionych, 
charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta 
Polski i jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu 
drogowym, zna własne ciało, przestrzega zasad higieny. 

4p 

Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym. Orientuje się 
czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany 
zachodzące w przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin 
i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wymienia 
i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny 
własnej i otoczenia, szanuje otaczające środowisko. 

3p 

Posiada wybiórcze wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska, środków transportu 
i zachowania się w ruchu drogowym, zna najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, 
rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy 
proste łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się przestrzegać norm 
społecznych. 

2p 
 

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkową wiedzę 
o otaczającym środowisku, wymienia gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, 
nazywa zboża, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady 
bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze przestrzega zasad higieny, rzadko przestrzega 
norm społecznych. 
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1p 
Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk 
i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe i otaczające środowisko, nie stosuje zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Punkty Edukacja plastyczna.  Zajęcia techniczne. 

6p 
Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych rozwiązań, elementy są 
właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością 
elementów i dbałością o szczegóły, Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy. 

5p 

Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości, dba o dobór barw 
i szczegóły, potrafi zorganizować sobie warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, 
zgodnie z tematem, celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe. Projektuje 
i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe. Dba o porządek w miejscu pracy. 

4p 
Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj zgodne z tematem, 
nie zawsze staranne i estetyczne choć doprowadzone do końca. Potrafi projektować i wykonać 
płaskie formy użytkowe. 

3p 
Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, 
nie zawsze doprowadza prace do końca. Rzadko dba o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonać 
płaskie formy użytkowe według wzoru 

2p 
 

Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z tematem, nie dba o dobór 
barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do końca. 

1p Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę 
Punkty Edukacja muzyczna 

6p Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną postawę twórczą 
i szczególne umiejętności muzyczne, tańczy przed publicznością tańce. 

5p 
Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje wartości nut, improwizuje rytm 
w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia 
elementy muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki 

4p 
Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne błędy 
wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki 

3p Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, 
akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne. 

2p Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje proste teksty 
i określa nastrój słuchanych utworów. 

1p 
Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi wyklaskać prostych 
rytmów, określić nastroju słuchane muzyki. 

Punkty Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 

6p 
Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z zaangażowaniem bierze udział w grach 
zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, 
szkołę w zawodach sportowych 

5p 
Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier i zabaw, 
przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji. 

4p Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle 
przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play. 

3p Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier 
i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. 

2p 
 

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem mimo pomocy 
nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach 
zespołowych. 

1p Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa 
w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach. 

Punkty Zajęcia komputerowe 
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6p 

Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie wykorzystuje czas pracy, 
jest zaangażowany i aktywny. Doskonale posługuje się wybranymi narzędziami z przybornika. 
Potrafi w pełni wykorzystać zdobyta wiadomości i umiejętności. Samodzielnie i sprawnie 
wyszukuje potrzebne informacje na stronach www. 

5p 
Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Sprawnie posługuje się myszką. Samodzielnie korzysta 
z wybranych klawiszy na klawiaturze. Zna zastosowanie kalkulatora. Samodzielnie kopiuje, 
usuwa, zmniejsza i powiększa, zapisuje pliki oraz zmienia położenie przedmiotów. 

4p 

Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad. Korzysta z wybranych 
klawiszy na klawiaturze. Posługuje się narzędziami z Przybornika. Nie ma większych problemów 
użyciem poznanych narzędzi oraz wykorzystuje umiejętności kopiowania, usuwania, 
pomniejszania, powiększania, obracania elementów. Pisze za pomocą klawiatury. 

3p 

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo zaangażowany w pracę. Zna 
klawiaturę, bez większych problemów posługuje się myszką. Ma czasami problem z użyciem 
poznanych narzędzi. Często potrzebuje pomocy przy zapisywaniu plików. Uruchamia 
przeglądarkę, z pomocą wyszukuje informacje. 

2p 
 

Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Potrzebuje pomocy posługując się wybranymi 
narzędziami. Z pomocą nauczyciela otwiera i zamyka program Word ma problemy posługując 
się klawiszami. Popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania 
praktycznego. 

1p 
Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie 
potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje 
się w prace, nie stara się stosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

 
 

§ 51. 
1. W oddziałach I-III ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania: 
6 – ocena wzorowa. Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie 
opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki 
wynikające z nieobecności. Posiada wysoką kulturę osobistą. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze 
koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. 
Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje.  Zawsze szanuje i dba o mienie własne, 
cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu   klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek 
w miejscu pracy. Jest tolerancyjny, empatyczny. Chętnie bierze udział w konkursach. 
5 – ocena bardzo dobra. Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności 
i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. 
Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia.  Bez zastrzeżeń 
zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu 
przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Szanuje i dba o mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w 
życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 
4 – ocena dobra. Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj 
usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych  
i rówieśników. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. 
Zdarza mu się brać udział w sytuacjach konfliktowych, ale stara się negocjować, przeprosić. Spóźnia się na zajęcia. 
Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni 
powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje 
ład i porządek w miejscu pracy. 
3 – ocena poprawna. Uczeń często nie jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są często 
nieusprawiedliwione Miewa trudności ze stosowaniem zwrotów grzecznościowych w stosunku do osób dorosłych 
i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i rzadko poprawia swoje zachowanie po 
zwróceniu uwagi przez nauczyciela, niekoleżeński. Zdarza mu się brać udział w sytuacjach konfliktowych, nie 
podejmuje prób negocjacji, dopuszcza się kłamstwa, manipulacji. Spóźnia się na zajęcia. Sprawia trudności 



   
 

 35 

podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Niesumiennie i nierzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli 
funkcje, np. dyżurnego. Zwykle nie dba i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie 
uczestniczy w życiu klasy i szkoły.  Nie zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 
2 – nieodpowiednie. Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często 
nieusprawiedliwione. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa 
wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział 
w kłótniach, bójkach i sporach.  Odmawia negocjacji, przeprosin. Dopuszcza się kłamstwa, manipulacji. Stosuje 
agresję słowną i fizyczną. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, 
wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, zadań. Niszczy mienie własne, cudze 
i szkolne. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy. 
2. Nauczyciele dokonują bieżącej oceny zachowania ucznia w oparciu o następujące obszary. 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 
3) dbałość o honor i tradycję 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 

3. Nauczyciel – wychowawca w oddziałach I-III w roku szkolnym dokonują comiesięcznej bieżącej oceny. 
4. Oceny umieszczane są w dzienniku elektronicznym zgodnie ze skalą ocen. 
 

§ 52. 
1. W oddziałach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi; 
2. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę 

postawę ucznia podczas zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonego zachowania 
pozaszkolnego; 

3. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia - przygotowanie do zajęć, kultura i higiena osobista, 

systematyczność i obowiązkowość, punktualność, umiejętność dokonywania samooceny, przygotowanie 
do zajęć, wywiązywanie się z obowiązków, np. dyżurnego i innych zobowiązań, utrzymywanie ładu 
i porządku na swoim stanowisku pracy; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej -koleżeńskość, uczciwość w kontaktach 
międzyludzkich, tolerancja wobec innych, tj. innych poglądów religijnych, wad rozwojowych, 
ułomności,  narodowości, umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów, dbałość 
i poszanowanie mienia własnego i społecznego, systematyczne i wytrwałe przezwyciężanie trudności w 
nauce, działanie bezinteresowne, przejawianie w działaniu własnej inicjatywy, rozwijanie własnych 
zainteresowań i zdolności; ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych 
wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, 
życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, 
wdzięczność oraz inne, respektowane prze z środowisko szkolne 

3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
szeroko pojętego, pomoc młodszym, niepełnosprawnym i osobom starszym, prawidłowa reakcja na 
krzywdę i przejawy zła;  

4) godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią - przestrzeganie zasad i norm funkcjonujących 
w grupie, w danej sytuacji, miejscu, umiejętność przyznawania się do błędów, umiejętność przepraszania   

5) okazywanie szacunku innym osobom - kulturalne odzywanie się do innych, taktowne zachowywanie się 
wobec dorosłych i rówieśników, niesienie pomocy, empatia, koleżeńskość, wrażliwość na potrzeby, 
krzywdę innych, zrozumienie dla odmienności zainteresowań, poglądów, tradycji, zwyczajów, itp.  

6) dbałość o piękno mowy ojczystej - używanie w mowie potocznej pięknego, polskiego języka, unikanie 
wulgaryzmów, stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników, nabywanie 
nawyków czerpania z bogactwa literatury i tradycji polskiej (powiedzenia, przysłowia, itp.)  
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7) odróżnianie dobra od zła - rozumie, określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie 
i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania; odróżnia szczęście od 
doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób. 

 
 

Rozdział 9 
Ocenianie w oddziałach IV-VIII 

 
§ 53.  

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od IV klasy 
szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 
− celujący – 6, 
− bardzo dobry – 5, 
− dobry – 4, 
− dostateczny – 3, 
− dopuszczający – 2, 
− niedostateczny - 1. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceniania: 
1) celujący - otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone 

podstawą programową, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, samodzielnie rozwiązuje 
typowe i nietypowe zadania i problemy, aktywnie uczestniczy w promocji własnej osoby, zespołu 
klasowego, szkoły (reprezentuje szkołę na zewnątrz, osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach 
przedmiotowych, zawodach sportowych i innych) uzyskując wymierne efekty; 

2) bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który osiągnął bardzo dobry poziom wiedzy i umiejętności określony 
podstawą programową, samodzielnie rozwiązuje typowe i nietypowe zadania i problemy, wykazuje 
szczególne zainteresowanie przedmiotem poprzez angażowanie się w zajęcia programowe: lekcyjne 
i pozalekcyjne oraz aktywnie uczestniczy w promocji własnej osoby, zespołu klasowego lub szkoły 
poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, imprezach szkolnych 
i pozaszkolnych; 

3) dobry - otrzymuje uczeń, który osiągnął dobry poziom wiedzy i umiejętności określony podstawą 
programową, z zasady samodzielnie rozwiązuje typowe, a sporadycznie nietypowe zadania i problemy 
określone w podstawie programowej, dąży do podniesienia własnego poziomu poprzez aktywny udział 
w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

4) dostateczny - otrzymuje uczeń, którego poziom wiedzy i umiejętności opanowanych treści określonych 
w podstawie programowej przy pomocy nauczyciela pozwala na rozwiązanie typowych zadań 
i problemów, który wykazuje zaangażowanie w podnoszeniu poziomu własnej wiedzy   i umiejętności 
po zmotywowaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub środowisko domowe; 

5) dopuszczający - otrzymuje uczeń, który wykazuje słaby poziom opanowania wiedzy i umiejętności 
określony podstawą programową, ale przy pomocy nauczyciela rozwiązuje minimum zadań określonych 
w podstawie programowej, wykazuje bardzo małe zaangażowanie w bieżącą pracę, zmotywowany przez 
środowisko dąży do poprawy ocen niedostatecznych; 

6) niedostateczny - otrzymuje uczeń, którego poziom wiedzy i umiejętności nie pozwala nawet z pomocą 
nauczyciela, rozwiązać prostych zadań określonych w podstawie programowej, który mimo motywacji 
środowiska unika podniesienia własnego poziomu i poprawy ocen niedostatecznych; 

3. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny 
i dopuszczający. 

4. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę niedostateczny. 
5. Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści nauczania 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia. 
6. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac uczniowskich, 

testów, sprawdzianów, prac klasowych, odpowiedzi ustnych, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, 
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obserwacji, samooceny dokonanej przez ucznia oraz innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych 
zajęć edukacyjnych. 

7. Pisemna praca klasowa obejmuje większy zakres materiału, trwa co najmniej jedną godzinę lekcyjną, musi być 
zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana w dzienniku lekcyjnym. Dziennie 
nie może być więcej niż jedna, a w tygodniu nie mogą być więcej niż trzy prace klasowe. 

8. Sprawdzian w formie kartkówki obejmuje większy zakres materiału, trwa do 20 minut, może być 
przeprowadzony bez zapowiedzi.  

 
§ 54.  

1. Ustala się progi procentowe obowiązujące przy ocenianiu:  
0% - 39% - niedostateczny  
40% - 59% - dopuszczający  
60% - 74% - dostateczny    
75% - 90% - dobry  
91% - 99% - bardzo dobry  
100% - celujący 

2. Dla poszczególnych typów aktywności realizowanych przez uczniów ustala się następującą wagę:  
1) waga 4 - praca klasowa, test semestralny, 
2) waga 3 - sprawdzian, test, 
3) waga 2 - kartkówka, odpowiedź ustna, wypracowanie domowe, 
4) waga 1 - aktywność, praca dodatkowa, praca domowa, 
5) waga 0 – ocena z testu diagnostycznego, egzaminu próbnego. 

3. Jeśli to konieczne to Przedmiotowe Zasady Oceniania definiują inne aktywności wraz z ustalonymi wagami. 
4. W dzienniku elektronicznym przewiduje się następujące oznaczenie kolorystyczne poszczególnych ocen:  

1) waga 4 – zielony,  
2) waga 3 – niebieski,  
3) waga 2 - pomarańczowy,  
4) waga 1 – różowy lub czarny. 

5. Szczegółowe kryteria przedmiotowe oraz śródroczne i roczne wymagania edukacyjne określają oddzielne 
dokumenty - „Przedmiotowe zasady oceniania”.   

6. Laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim i powiatowym/miejskim otrzymuje ocenę 
cząstkową celujący wagi 5. 

7. Laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu szkolnym otrzymuje ocenę cząstkową celujący wagi 4. 
8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe uczniowie otrzymują od nauczyciela do wglądu w ciągu 

dwóch tygodni od daty pisania sprawdzianu. 
9. Uczniowie nieobecni z powodów usprawiedliwionych na sprawdzianie mogą ubiegać się o ocenę w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 
10. Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego. 
11. Uczniowi przysługuje jednokrotna możliwość poprawienia uzyskanej oceny. Poprawa taka odbywa się po 

uzgodnieniu sposobu i terminu z nauczycielem, nie później niż 2 tygodnie od momentu wystawienia oceny. 
12. Poprawiana praca jest z tego samego zakresu materiału, lecz forma zadań może ulec zmianie. 
13. Nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego obydwie oceny, jakie uczeń uzyskał. Waga oceny pierwszej 

zostaje zmieniona na 0. Do średniej liczy się tylko ocena druga, z poprawionej pracy. Jeżeli uczeń otrzyma 
ocenę niższą z poprawy, wpisuje się ją w dzienniku elektronicznym z wagą 0. 

 
§ 55.  

1. Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać notatki w zeszycie przedmiotowym, wykonywać prace 
w zeszycie ćwiczeń lub na karcie pracy.  

2. W przypadku nieobecności związanej z chorobą utrzymującą się powyżej 7 dni, uczeń ma obowiązek 
uzupełnić zaległości w ciągu maksymalnie 7 kolejnych dni od pierwszego dnia obecności w szkole. 

3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce z powodu choroby ma obowiązek zaliczenia zaległych 
sprawdzianów w terminie ustalonym z nauczycielem.  
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§ 56.  
1. Ocenę śródroczną ustala się na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych z danego przedmiotu 

z danego śródroczna wg następującej skali:  
poniżej 1,50: niedostateczny 
od 1,50 do 2,49: dopuszczający 
od 2,50 do 3,49: dostateczny 
od 3,50 do 4,49: dobry 
od 4,50 do 5,49: bardzo dobry 
od 5,50: celujący 

2. Ocenę końcoworoczną ustala się według przedziałów opisanych w pkt. 1 z na podstawie średniej ważonej 
wszystkich ocen cząstkowych z danego przedmiotu z obu śródroczy. 

3. Uczeń ma prawo podwyższyć ocenę semestralną i końcoworoczną – za zgodą nauczyciela. Nauczyciel ustala 
formę i termin podwyższenia oceny. 

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej zwracają się z prośbą o podwyższenie 
przewidywanej oceny rocznej nie później niż na 4 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 
pedagogicznej Prośba ta, w formie pisemnej kierowana jest do nauczyciela prowadzącego zajęcia, z których 
ocena miałaby być podwyższona.  

5. Uczeń, który ubiega się o podwyższenie oceny pisze sprawdzian lub zdaje egzamin praktyczny z informatyki, 
plastyki, muzyki, wychowania fizycznego z wyznaczonej partii materiału, nie później niż na 1 dzień przed 
posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  

6. Na 30 dni przed śródrocznym oraz końcoworocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej uczeń 
oraz jego rodzice są informowani przez wychowawcę klasy w formie pisemnej o przewidywanej ocenie 
niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz nagannej ocenie zachowania.  

7. Szczegółowe zapisy dotyczące oceniania w trakcie ograniczenia funkcjonowania szkoły zawierają 
Przedmiotowe Zasady Oceniania.    

 
§ 57.  

1. W oddziałach IV-VIII Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 
skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne.  

2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów, opinii 
nauczycieli uczących w danym oddziale, opinii uczniów danego oddziału oraz samooceny ucznia. Ocena 
ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

3. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali punktowej:  
zachowanie punktacja 

wzorowe 211 i więcej pkt. 
bardzo dobre 210 – 141 pkt. 

dobre 140 – 71 pkt. 
poprawne 70 – 0 pkt. 

nieodpowiednie -1 – -70 pkt. 
naganne -71 i poniżej 

 
4. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, co jest równe ocenie dobrej z zachowania.  
5. Uczeń może zdobywać punkty dodatnie, jak również punkty ujemne.  
6. Nauczyciele na bieżąco dokonują wpisu uwag w dzienniku zajęć. 
7. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu (wrzesień) przedstawia uczniom i ich rodzicom kryteria 

punktowego oceniania zachowania uczniów. 
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8. Wychowawca informuje uczniów o ilości punktów raz w miesiącu na godzinie wychowawczej, natomiast 
rodziców informuje na każdym zebraniu. 

9. Ustala się następujące kryteria punktów dodatnich: 

Lp. Kryteria Ilość 
punktów 

1 Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych - każdorazowo 10 
2 Przejście do następnego etapu konkursu - każdorazowo 10 
3 Udział i praca przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych - każdorazowo 5 – 50 
4 Reprezentowanie szkoły - każdorazowo 5 – 50  

5 Praca na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, itp. - 
każdorazowo 

5 – 50  

6 Praca na rzecz klasy - każdorazowo 5 – 50  
7 Pomoc koleżeńska w tym - każdorazowo 5 – 50  
8 Pomoc w nauce - każdorazowo 5 – 30  
9 Pomoc w świetlicy szkolnej – każdorazowo 5 – 50  
10 Udział we akcjach charytatywnych i zbiórkach – każdorazowo 5 – 50  
11 Postawa godna naśladowania – każdorazowo 5 – 50  
12 Wzorowe zachowanie podczas wyjść i wycieczek szkolnych – każdorazowo 5 
13 Aktywne działania w Szkolnym Kole Wolontariatu – raz w semestrze 20 

14 
Efektywne pełnienie funkcji w szkole i w klasie (Samorząd Uczniowski, Samorząd 
Klasowy) - raz w semestrze 25 

15 Zbiórka surowców wtórnych - każdorazowo 1 – 40 

16 Wzorowa frekwencja (min. 90% obecności na zajęciach i brak spóźnień) - raz 
w semestrze 

20 

17 Brak godzin nieusprawiedliwionych – raz w miesiącu 5 
18 Brak spóźnień – raz w miesiącu 5 
19 Systematyczne noszenie karty Mantica – raz w miesiącu 5 
20 Systematyczne noszenie obuwia na zmianę – raz w miesiącu 5 
21 Aktywne czytelnictwo (przyznaje bibliotekarz) - raz w semestrze 20 
22 Inne, niewymienione powyżej – każdorazowo 1 – 50 

 
10. Ustala się następujące kryteria punktów ujemnych: 

Lp. kryteria Ilość 
punktów 

1 Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (za każdą godzinę) - każdorazowo -2 
2 Spóźnienie na lekcję - za każde  -1 
3 Brak obuwia zmiennego – 1x dziennie -5 
4 Brak karty Mantica – 1x dziennie -1 
5 Wygląd, ubiór niezgodne z zasadami współżycia społecznego - każdorazowo -5 

6 
Noszenie odzieży z treściami drażliwymi społecznie (np. kluby piłkarskie, 
wulgaryzmy, nazwy, znaki środków odurzających i używek itp.) - każdorazowo -5 

7 Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych - każdorazowo -10 
8 Zaśmiecanie otoczenia - każdorazowo -10 
9 Jedzenie na lekcji - każdorazowo -2 
10 Niewłaściwe zachowanie w trakcie przerw i lekcji - każdorazowo -5 

11 
Niewykonanie lub niezastosowanie się do próśb nauczyciela, pracownika szkoły - 
każdorazowo -5 

12 Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego - każdorazowo -2 

13 Nieodpowiednie zachowanie w szkole oraz poza szkoła w trakcie wyjść do kina, 
teatru, na piesze wycieczki itp. - każdorazowo 

-20 
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14 Używanie / brak wyciszonego telefonu w trakcie lekcji – każdorazowo -5 

15 Aroganckie i wulgarne zachowanie w stosunku do nauczyciela, kolegów, koleżanek i 
pracowników szkoły – każdorazowo 

-10 

16 Kłamstwo – każdorazowo -10 

17 
Zaczepki słowne, wyzwiska, przeklinanie, obraźliwe gesty lub rysunki – 
każdorazowo -40 

18 Niszczenie mienia prywatnego i szkolnego – każdorazowo -50 
19 Przechodzenie przez jezdnie w niedozwolonym miejscu – każdorazowo -15 

20 Samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw i lekcji, ucieczka z lekcji 
- każdorazowo 

-20 

21 Palenie papierosów i e-papierosów na terenie szkoły i wokół niej - każdorazowo -30 

22 
 

Używanie telefonu komórkowego lub Internetu w celu zastraszania, wymuszania, 
gróźb w szkole i poza nią, wypisywania obraźliwych tekstów na nauczycieli, 
pracowników szkoły oraz uczniów - każdorazowo 

-70 

23 Udział w bójce czynny i bierny - każdorazowo -70 

24 
 

Czyny karalne i zagrożenie demoralizacją: 
• Zastraszanie, grożenie, wymuszanie  
• Posiadanie na terenie szkoły przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu 

(noże, petardy, substancje niebezpieczne itp.)  
• Spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, narkotyków na 

terenie szkoły  
• Przynoszenie na teren szkoły alkoholu, środków odurzających, narkotyków 

lub ich rozprowadzanie na terenie szkoły  
• Rozpowszechnianie i propagowanie treści rasistowskich  
• Oglądanie i rozpowszechnianie pornografii na terenie szkoły  
• Kradzież na terenie szkoły  
• Wyłudzanie pieniędzy na terenie szkoły 
• Fałszowanie usprawiedliwień zwolnień, podrabianie podpisów  

- każdorazowo 

-70 

 
§ 58.  

1. Każdemu uczniowi przysługuje możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć. Dla przedmiotów, które są 
realizowane jedną godzinę bądź dwie godziny tygodniowo uczniowi przysługuje możliwość zgłoszenia 
jednego nieprzygotowania w semestrze. Dla przedmiotów, które realizowane są trzy godziny lub więcej 
godzin w tygodniu, przysługuje możliwość zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w semestrze.  

2. Nieprzygotowanie do zajęć to: brak pracy domowej (także nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej), 
podręcznika lub/i zeszytu przedmiotowego, przyborów do pisania, materiałów na plastykę, technikę, muzykę, 
a także stroju na zajęcia wychowania fizycznego. 

3. Uczeń, który wykorzystał możliwość zgłoszenia nieprzygotowania, a po raz kolejny jest nieprzygotowany do 
zajęć, otrzymuje 10 punktów ujemnych z zachowania. 

 
§ 59. 

1. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach ma formę pisemną - składane jest do wychowawcy klasy 
za pośrednictwem dziennika elektronicznego nie później niż do 7 dni po powrocie do szkoły. 

2. Zwalnianie ucznia z zajęć lekcyjnych odbywać się może wyłącznie w formie pisemnej (papierowej) lub za 
pomocą dziennika Librus. 

3. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłaszać do wychowawcy klasy informację o przedłużającej się 
absencji ucznia w szkole. 
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§ 60. 
Zasady uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
 

1. W terminie 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rodzice ucznia mają prawo ubiegać się 
o podwyższenie oceny o jeden stopień wyżej składając do dyrektora szkoły pisemny wniosek zawierający 
uzasadnienie.  

2. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 
3. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona wyłącznie na 

podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 
4. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć: plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki, wychowania fizycznego z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 
5. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  
6. Ze sprawdzianu sporządzany jest protokół zawierający ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem lub opis zadań 

praktycznych i stopień ich wykonania przez ucznia oraz uzyskaną ocenę i jest do wglądu dla uczniów 
i rodziców u wychowawcy klasy. 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa od przewidywanej, 
niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu. 

8. Uzyskana w wyniku sprawdzianu ocena ma charakter ostateczny. 
 

§ 61. 
Klasyfikacja 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie przed feriami 
zimowymi. 

3. Klasyfikacja roczna w oddziałach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, wg skali podanej w Statucie Szkoły. 

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi 
lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza 
uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 
7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalania oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela w okresie klasyfikacji i niewystawienia oceny przez nauczyciela 
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, wystawia ją powołany przez dyrektora szkoły zespół nauczycieli 
w składzie: wychowawca klasy, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu/edukacji i nauczyciel 
uczący w danej klasie. W przypadku braku nauczyciela tego samego przedmiotu/edukacji inny nauczyciel 
uczący w tej klasie. 

9. W przypadku nieobecności wychowawcy w okresie klasyfikacji dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli 
do ustalenia ocen z zachowania. W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny oraz nauczyciele uczący w danej 
klasie.  

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 
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zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego 
ucznia. 

11. Na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem śródrocznym lub rocznym Rady Pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są zobowiązani poinformować 
ustnie ucznia i w formie pisemnej jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania. 

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału programowo wyższego ani na ukończenie szkoły. 

13. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych są ustalane na podstawie co najmniej trzech ocen 
bieżących wystawianych podczas różnorodnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

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

 
§ 62.  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 
że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia 
mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 
w drodze głosowania zwykłą większością głosów.  

3. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący tej komisji, wychowawca klasy, wskazany 
przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel 
samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.  

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
§ 63. 

Egzamin klasyfikacyjny 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego 

rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia 
komputerowe i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin 
klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami. 
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10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub 
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, lub który realizuje na podstawie odrębnych przepisów 
indywidualny tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez 
dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 
przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

12. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

13.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek    nauki poza 
szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 
jednego dnia. 

14.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice ucznia. 
15.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny; 
5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 
6) imię i nazwisko ucznia. 

16.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  
17.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
18.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
19.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.  
20.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności wnosi podanie o egzamin klasyfikacyjny 

do dyrektora szkoły najpóźniej na trzy dni przed terminem zebrania Rady Pedagogicznej w sprawie 
klasyfikacji. 

21.  Data egzaminu klasyfikacyjnego jest wyznaczona przez dyrektora szkoły w terminie poprzedzającym zebranie 
Rady Pedagogicznej i powinna być uzgodniona z uczniem oraz jego rodzicami. Przyjmuje się zasadę, że 
jednego dnia uczeń nie może zdawać więcej niż dwa takie egzaminy. 

22.  W przypadku oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego przysługuje uczniowi 
prawo do zdawania egzaminu poprawkowego. 

 
§ 64.  

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna   zachowania została ustalona 
niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.   

2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, 
a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 
sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

4. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały ma obowiązek powołać komisję, która przeprowadza 
postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala 
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roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania winno odbyć się: 
1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących szkołę 

podstawową; 
2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa promocyjne. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Termin sprawdzianu, o którym mowa, uzgadnia się z rodzicami i uczniem. Termin nie może przekroczyć 5 dni 
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

8. W skład komisji, wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) dwóch   nauczycieli   z   danej   lub   innej   szkoły   tego   samego   typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji; 
b) wychowawca oddziału; 
c) wskazany   przez   dyrektora   szkoły   nauczyciel    prowadzący   zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale; 
d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
e) przedstawiciel Rady Rodziców; 
f) Pedagog. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być 
zwolniony z udziału w pracy komisji na prośbę własną lub innych osób. Dyrektor szkoły powołuje wtedy 
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 1dyrektorem tej szkoły. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą 
większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji. 

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji; 
b) termin sprawdzianu; 
c) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian; 
d) imię i nazwisko ucznia; 
e) zadania (pytania) sprawdzające; 
f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

12.  Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji; 
b) termin posiedzenia komisji; 
c) imię i nazwisko ucznia; 
d) wynik głosowania; 
e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

2)  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
13.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
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§ 65. 
Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od IV klasy 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. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;  
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 
jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) skład komisji; 
2) termin egzaminu poprawkowego; 
3) nazwę zajęć edukacyjnych; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) pytania egzaminacyjne; 
6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później 
niż do końca września. 

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

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 
edukacyjnego promować do oddziału programowo wyższego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są 
zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane są w oddziale programowo wyższym. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 
 

§ 66. 
Promowanie 

1. Uczeń oddziału I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 
2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po 

uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia I i II klasy szkoły 
podstawowej do oddziału programowo wyższego również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwój 
i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 
nauczania dwóch klas. 

3. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego, 
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 
pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne. 

4. O promowaniu do oddziału programowo wyższego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- 
terapeutycznym. 
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5. Począwszy od IV klasy 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 
zachowania otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego z wyróżnieniem. 

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

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 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.  

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji   do oddziału programowo 
wyższego i powtarza oddział, z zastrzeżeniem § 56 ust. 10.   

9. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia oddziału 
I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. 

10. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu 
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 
z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są 
realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

 
§ 67. 

Ukończenie szkoły  
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w oddziale programowo najwyższym 
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
w oddziałach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny pozytywne klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 56 ust. 10. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza 
się także roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć. 

4. Uczeń może być, w drodze postępowania administracyjnego, skreślony z listy uczniów z końcem roku 
szkolnego, w którym ukończył 18 rok życia. 

 
§ 68. 

1. W szkole obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wewnątrzszkolnego, które określają sposób 
powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów 
klasyfikacyjnych i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach.  

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanowią załącznik do statutu zatwierdzony uchwałą Rady 
Pedagogicznej. 

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania dostępne są do wglądu na stronie internetowej Szkoły, 
w sekretariacie, w bibliotece szkolnej. 

 
 

Rozdział 10 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 
§ 69. 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje:  
1) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu zgodnie z ich 

zainteresowaniami i możliwościami;  
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2) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy;  
3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;  
4) kształtowanie u uczniów umiejętności analizowania swoich cech osobowościowych;  
5) dostarczanie uczniom wyczerpujących informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy;  
6) rozwijanie u uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.  

2. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego organizowane są między innymi:  
1) zajęcia warsztatowe, mające na celu rozbudzenie u uczniów świadomości konieczności planowania 

własnego rozwoju i kariery zawodowej;  
2) warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, współdziałania w grupie 

oraz radzenia sobie ze stresem;  
3) zajęcia, w ramach których przekazywane są uczniom informacje o szkołach oraz możliwościach rozwoju 

zawodowego;  
4) warsztaty, w ramach których organizowane są spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych;  
5) prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów;  
6) udzielanie uczniom indywidualnych porad w zakresie ich rozwoju zawodowego. 

 
 

Rozdział 11 
Prawa i obowiązki uczniów 

 
§ 70. 

Uczniowie mają prawo do:  
1) poszanowania godności osobistej;  
2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;  
3) zapoznawania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;  
4) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;  
5) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;  
6) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  
7) organizowania w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami z poszanowaniem zasad tolerancji i godności ludzkiej;  
8) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;  
9) korzystania z urządzeń szkoły i zasobów biblioteki;  
10) pomocy nauczycieli w istotnych dla nich sprawach, w tym pomocy w przypadku trudności w nauce.  

 
§ 71. 

Uczniowie mają obowiązek:  
1. systematycznego uczęszczania na obowiązkowe zajęcia edukacyjne;  
2. rzetelnego przygotowywania się do zajęć;  
3. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach;  
4. dbania o schludny wygląd i strój;  
5. przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły;  
6. postępowania zgodnie z zasadami tolerancji;  
7. zachowania umożliwiającego sobie i innym uczniom pełne uczestnictwo w zajęciach;  
8. stosowania się do obowiązujących w Szkole regulaminów i procedur;  
9. dbania o dobre imię Szkoły.  

 
§ 72. 

1. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na sytuacje określone w § 8 ust. 5 uczeń ma prawo do realizacji 
obowiązku szkolnego i udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem technik 
i metod nauczania na odległość oraz do bieżącego monitorowania swoich postępów. 

2. W okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość uczeń potwierdza swoje 
uczestnictwo w zajęciach poprzez: 
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1) zalogowanie się do aplikacji Teams lub do dziennika elektronicznego Librus, 
2) uczestniczenie w zajęciach, o których mowa w § 46c, 
3) odbieranie wiadomości, 
4) zapoznanie się z przesłanym materiałem edukacyjnym, 
5) wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania, dające podstawę 

do oceny pracy ucznia, 
6) podejmowanie aktywności określonej przez nauczyciela potwierdzającej zapoznanie się ze wskazanym 

materiałem lub wykonanie określonych działań. 
3. Potwierdzanie uczestnictwa uczniów w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunków 
technicznych i oprogramowania sprzętu służącego do nauki. 

4. W przypadku uczniów, o których mowa w § 34b ust. 1, ich obecność potwierdzana jest poprzez: 
1) odbierane wiadomości, 
2) zapoznanie się z przesłanym materiałem, 
3) wykonywanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela, dającej podstawę do oceny pracy ucznia. 

 
 

§ 73. 
Określa się warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły:  

1. obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
w trakcie zajęć edukacyjnych;  

2. używanie telefonów i innych urządzeń elektronicznych nie może naruszać dóbr osobistych innych osób 
oraz żadnych innych przepisów prawa;  

3. w sytuacji, kiedy uczeń przebywa w szkole i chce skorzystać z telefonu komórkowego, informuje o tym 
nauczyciela, aby otrzymać jego zgodę;  

4. jeżeli rodzice chcą skomunikować się z uczniem w czasie jego pobytu w szkole — dzwonią do 
sekretariatu szkoły, prosząc o kontakt z dzieckiem lub przekazanie wiadomości. Powyższe rozwiązanie 
daje możliwość pełnego kontaktu rodzica z dzieckiem podczas jego pobytu w szkole.  

 
§ 74. 

1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktywnością 
społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzącymi uznanie można stosować przewidziane 
niniejszym statutem formy wyróżnienia: 
1) pochwałę wychowawcy oddziału, 
2) pochwałę dyrektora szkoły udzieloną na forum klasy lub szkoły, 
3) pochwałę pisemną dyrektora szkoły, 
4) list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia, 
5) nagrodę książkową na zakończenie roku szkolnego, 
6) nagrodę rzeczową, 
7) wytypowanie do nagrody w postaci stypendium, 
8) nadanie tytułu „Primus Inter Pares”, 

2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące: 
1) wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania w życie 

szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia postawy, jak 
i wpływać mobilizująco na innych, 

2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień, stosując zasadę 
adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia, 

3) dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela, 
pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego. 

4) Tytuł „Primus Inter Pares” przyznaje rada pedagogiczna uczniowi, który wyróżnił się w ciągu całego 
okresu pobytu w szkole wysokimi wynikami w nauce i wysoką kulturą osobistą, swoją postawą i pracą 
był przykładem dla innych uczniów, chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi uczniami, działał na rzecz 
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wolontariatu oraz uzyskał wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty. Przez cały okres pobytu w szkole miał 
ocenę zachowania co najmniej wyróżniającą. 

 
§ 75. 

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora i nauczycieli, lekceważy obowiązki 
szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary w postaci: 
1) upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału, 
2) nagany wychowawcy oddziału, 
3) upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi, 
4) upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia, 
5) nagany dyrektora szkoły, 
6) pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 
7) pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku pełnienia takiej 

funkcji), 
8) przeniesienia ucznia do równoległej klasy, 
9) zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania, a zwłaszcza do: 

a) naprawienia wyrządzonej szkody, 
b) wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności szkolnej oraz 

lokalnej, 
c) uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, 
d) przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość. 

2. W przypadku demoralizacji nieletniego, polegającej w szczególności na: 
1) naruszeniu zasad współżycia społecznego, 
2) popełnieniu czynu zabronionego, 
3) systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego, 
4) używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia, 
5) włóczęgostwie, 
6) uprawianiu nierządu, 
7) udziale w grupach przestępczych, 
dyrektor szkoły przeciwdziała takiemu zachowaniu, powiadamiając o zaistniałej sytuacji rodziców oraz 
policję. 

3. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję w przypadkach, 
gdy: 
1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą, nie stawiają się na wezwania wychowawcy oddziału 

i dyrektora szkoły, 
2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności jeśli do szkoły trafiają informacje 

o innych przejawach demoralizacji, 
3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi 

żadnych rezultatów, 
4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa. 

4. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa w ust. 1, są 
odnotowywane w dzienniku danego oddziału. 

5. Uczeń może zostać ukarany w przypadku: 
1) lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych, 
2) nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji,  
3) braku dbałości o zdrowie własne i kolegów, 
4) niszczenia mienia szkoły, 
5) niegodnego reprezentowania szkoły na zawodach sportowych, konkursach, imprezach, 
6) fałszowania dokumentów, 
7) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
8) nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły. 

6. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia. 
7. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia. 
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8. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem innych 
środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia. 

9. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności niejednoznacznie 
wskazujące na winowajcę traktowane winny być na korzyść obwinionego. 

10. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności klasowej, która ucieka 
z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielom bądź niszczy mienie w sali, w której 
odbywają zajęcia – dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu 
prawa do uczestnictwa w zajęciach poza szkołą, tj. wyjścia do kina, teatrów lub prawa do zorganizowania 
wycieczki. 

11. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar: 
1) wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienie w szczególności za: 

a) złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego, 
b) drobne uchybienia natury porządkowej, brak stroju sportowego, przyborów itp., 
c) spóźnianie się na zajęcia lekcyjne, 
d) złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów, 
e) przerzucanie winy na innych, 
f) samowolne opuszczanie lekcji, 
g) utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za: 
a) samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia, 
b) powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano, 
c) wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów, 
d) aroganckie zachowanie się wobec innych osób, 
e) złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego, 
f) opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć, 
g) odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela. 

3) dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej w szczególności za 
powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie bez 
usprawiedliwienia dużej ilości godzin w semestrze, 

4) dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który: 
a) mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia, 
b) którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, 
c) dopuszcza się kradzieży, 
d) opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne, 
e) narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne zasady 

obowiązujące w szkole, 
5) kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona w szczególności za: 

a) powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary, 
b) wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodzenie ciała lub 

wprowadzić uczniów w stan odurzenia, 
c) stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy, 
d) znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej, 
e) niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkoły, 
f) fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień z zajęć. 

12. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności w przypadku: 
1) gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych, tj.: upomnienie 

wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do 
klasy równoległej, 

2) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i w czasie zajęć 
pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, 

3) agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły, 
4) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
5) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych, 
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6) kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i innych środków 
odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu, 

7) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, 
dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen, 

8) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi, w szczególności 
stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych podobnego zachowania, 

9) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu. 
13. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary, które składa się w formie pisemnej 

lub elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w terminie 3 dni od jej zastosowania 
do dyrektora szkoły. 

14. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary i przyczyn jej 
zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców. 

 
§ 76. 

1. W przypadku gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze, a zachowanie ucznia nie uległo 
zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań 
zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

2. Dyrektor występuje z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły do kuratora oświaty, po uprzednim 
zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem, że opinie te nie są 
wiążące dla dyrektora. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony – może to być wychowawca, pedagog szkolny lub inny 
nauczyciel. 

4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę ze 
wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem obrony. 

5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do kuratora oświaty z wnioskiem 
o przeniesienie ucznia. 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie, której podjęto decyzję 
o przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

7. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia bądź nie rokuje, że 
ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy 
uczniów. 

 
 

Rozdział 10 
Wolontariat 

 
§ 77. 

1. W celu kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, Szkoła może organizować i realizować działania 
w zakresie wolontariatu.  

2. Działania, o których mowa w ust. 1 Szkoła realizuje poprzez:  
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;  
2) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych;  
3) umożliwienie uczniom udziału w działaniach z zakresu wolontariatu; 
4) rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;  
5) kształtowanie u uczniów umiejętności działania zespołowego;  
6) wspieranie inicjatyw uczniów w zakresie działań związanych z wolontariatem;  
7) nawiązywanie współpracy z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami wspierającymi akcje 

charytatywne.  
3. Organizowane przez Szkołę działania w zakresie wolontariatu obejmują:  

1) działania ukierunkowane na środowisko szkolne, w ramach, których może być między innymi 
organizowana pomoc koleżeńska w nauce, udział w zajęciach pozalekcyjnych, praca w bibliotece 
szkolnej;  
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2) działania ukierunkowane na środowisko pozaszkolne, w tym również na rzecz społeczności lokalnej, 
w ramach, których może być między innymi podejmowana współpraca z instytucjami, fundacjami lub 
stowarzyszeniami wspierającymi akcje charytatywne.  

 
 

Rozdział 11 
Organizacja zajęć dodatkowych 

 
§ 78. 

1. Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia dodatkowe w oparciu o przygotowaną ofertę tych zajęć, uwzględniając 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz zainteresowania uczniów.  

2. Ofertę zajęć dodatkowych na kolejny rok szkolny ustala rada pedagogiczna.  
3. Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole mogą mieć formę:  

1) kół zainteresowań;  
2) zajęć wspierających rozwój ucznia;  
3) zajęć przygotowujących do konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.  

4. Szkoła dla form zajęć, o których mowa w ust. 3, prowadzi dzienniki, w których nauczyciel prowadzący 
dokumentuje przebieg tych zajęć z uwzględnieniem odrębnych przepisów.  

5. Organizację zajęć, o których mowa w ust. 3, bierze się pod uwagę przy układaniu tygodniowego rozkładu 
zajęć edukacyjnych, umożliwiając uczniom równy dostęp do oferty zajęć pozalekcyjnych. 

 
 

Rozdział 12 
Formy opieki i pomocy uczniom 

 
§ 79. 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy uczniom w ramach i na zasadach określonych w obowiązujących w tym 
zakresie przepisach prawa. 

2. Form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 
pomoc i wsparcie, w tym również pomocy materialnej udziela się po spełnieniu warunków określonych 
w odrębnych przepisach. 

3. Opieka i pomoc udzielana w Szkole może mieć formę: 
1) pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
2) dofinansowania zakupów podręczników szkolnych; 
3) stypendium szkolnego; 
4) organizacji nauczania indywidualnego; 
5) organizacji zajęć rewalidacyjnych. 

4. Pomoc uczniom może być udzielana we współpracy z: 
1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 
2) organem prowadzącym Szkołę; 
3) miejskim ośrodkiem pomocy społecznej; 
4) instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 
§ 80. 

1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1280 ze zm.). Pomoc udzielana jest uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z: 
1) niepełnosprawności, 
2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem, 
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3) szczególnych uzdolnień, 
4) specyficznych trudności w uczeniu się, 
5) zaburzeń komunikacji językowej, 
6) choroby przewlekłej, 
7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania 

wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi, 
9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. 

3. Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści realizujący w szkole 
zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy specjalni zwani dalej „specjalistami”. 

4. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie porad, 
konsultacji, warsztatów i polega na organizowaniu wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
7. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący w szkole. 
8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy, 

prowadząc z nim zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, oraz specjaliści wykonujący 
zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we 
współpracy z: 
1) rodzicami ucznia, 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
4) psychologiem i pedagogiem szkolnym, 
5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom szkoły w formie: 
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
3) zajęć logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, 
4) zajęć rozwijających uzdolnienia. 

10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 
komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. 

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy 
wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

13. Do zadań psychologa szkolnego należy: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków, 

2) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym, 
3) spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielanie 

porad dotyczących postępowania z uczniem w domu, kierowanie ich w razie potrzeby do placówek 
specjalistycznych, 

4) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć 
warsztatowych, 

5) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. 
14. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami 
oraz uczniami w rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia 
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aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz zapewnienia dostępności uczniom ze 
szczególnymi potrzebami, 

2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów, 

5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom, 
6) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepisach o organizacji 

i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
7) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej. 
 

§ 81. 
1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności 
szkolnej. 

2. Działania profilaktyczne ustalone w programie wychowawczo-profilaktycznym skierowane są do uczniów, 
nauczycieli i rodziców. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy 
z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą 
pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor 
szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora 
szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną. 

5. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego wychowawca oddziału opracowuje na 
dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału. 

6. Program, o którym mowa w ust. 1., realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły. 
7. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku 

z zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub 
nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor, w porozumieniu z radą 
pedagogiczną i radą rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu 
wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program. 

 
§ 82. 

1. Do szkoły przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek 
rodziców. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Program ten stanowi indywidualny 
program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w § 3 pkt 17. 

3. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 
1) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne, 
3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

4. Organizacja zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych w okresie zawieszenia zajęć ze względu na 
okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 5, odbywa się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki 
nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
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5. Zajęcia te mogą być prowadzone przy wykorzystaniu: 
1) materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej (https://zpe.gov.pl/), 
2) materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora szkoły, 
3) środków komunikowania się na odległość (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, aplikacja 

Teams).  
 

§ 83. 
1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zostaje on objęty 

indywidualnym nauczaniem. 
2. Zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu prowadzącego i jest udzielane 

na wniosek rodziców. 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2., rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem. 
4. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego nauczania. 
5. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu 

o potrzebie indywidualnego nauczania. 
6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim 

kontakcie z uczniem. 
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu 

nauczania, z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić 
na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, 
stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane 
zajęcia indywidualnego nauczania. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera uzasadnienie. 
10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem dyrektor szkoły umożliwia udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, udział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego. 

 
§ 84. 

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na 
indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. 
3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według 
programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. 

4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
przewidzianych w szkolnym planie nauczenia. 

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program 
nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku 
szkolnego. 

6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą rodziców, rodzic lub 
nauczyciel. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6., składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, 
który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz jego 
osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 
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szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program nauki 
opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. 

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy 
lub do klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego 
stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie. 

11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć 
edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia 
może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne 
z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej. 

12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu 
klasyfikacyjnego. 

 
 

Rozdział 13 
Biblioteka Szkoły 

 
§ 85. 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią. 
2. Zasoby biblioteki udostępnione są bezpłatnie. 
3. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji czytelnictwa oraz edukacji czytelniczo-
medialnej. 

4. Biblioteka udostępnia książki i inne źródła informacji uczniom, nauczycielom i za zgodą dyrektora rodzicom 
uczniów 

5. Zasady korzystania z biblioteki reguluje regulamin biblioteki Szkoły. 
6. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego planu zajęć w sposób 

umożliwiający, w miarę możliwości, dostęp do jej zbiorów podczas trwania zajęć edukacyjnych oraz po ich 
zakończeniu. 

7. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami. 
8. We współpracy z nauczycielami gromadzony jest księgozbiór w celu unowocześniania procesu dydaktyczno-

wychowawczego. 
9. Współpraca z innymi bibliotekami polega na: 

1) wspólnym organizowaniu imprez czytelniczych; 
2) wymianie wiedzy i doświadczeń; 
3) udziale w targach i kiermaszach. 

 
§ 86. 

1. Zadaniem biblioteki szkolnej, w szczególności jest: 
1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 

innych materiałów bibliotecznych; 
2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi; 
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym 

zakresie podtrzymywanie tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości 
narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 

2. Ze względu na okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 5, w sytuacji zawieszenia zajęć uczeń ma prawo 
dostępu do księgozbioru na zasadach wskazanych przez dyrektora szkoły. Zajęcia z nauczycielem biblioteki 
mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość. 
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Rozdział 14 
Świetlica Szkoły 

 
§ 87. 

1. Dla uczniów, którzy muszą dużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację 
dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w Szkole, Szkoła 
organizuje opiekę w świetlicy. 

2. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. 
3. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na wniosek rodziców. 
4. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci 

i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne. 
5. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom organizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków 

do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji. 
6. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć 
świetlicowych. 

7. Informacje na temat godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku 
szkolnego. 

8. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez 
dyrektora szkoły. 

9. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się. 
 

 
Rozdział 15 

Stołówka szkolna 
 

§ 88. 
1. W celu zapewniania prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego 

rozwoju uczniów, Szkoła organizuje stołówkę. 
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 
3. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzących Szkołę, ustala warunki korzystanie ze stołówki 

szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki. Do opłat za posiłki nie wlicza się wynagrodzeń pracowników 
i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymaniu stołówki. 

4. Organ prowadzący Szkołę może zwolnić rodziców uczniów z całości lub z część opłat o których mowa w ust. 
3: 
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

5. Do udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 4 organ prowadzący Szkołę może upoważnić dyrektora 
Szkoły. 

6. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej szczegółowo określa regulamin stołówki szkolnej.  
7. Szkoła zapewnia uczniom jeden ciepły posiłek dziennie. 
8. W celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej ustala się w szkole 20 minutowe przerwy 

obiadowe. 
9. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków dyrektor szkoły organizuje 

w stołówce dyżury nauczycieli i ustala ich harmonogram. 
 
 

Rozdział 16 
Postanowienie końcowe 

 
§ 89. 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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§ 90. 
1. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 
2. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Szkoły prowadzi Centrum Usług Wspólnych Oświaty 

w Łodzi na mocy Uchwały nr XXXVIII/1012/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie 
likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług 
Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania jej statutu (z późniejszymi zmianami).  

 
§ 91. 

1. Zmiany w niniejszym statucie zatwierdzane są poprzez uchwały rady pedagogicznej. 
2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Szkole nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami niniejszego statutu. 
 


