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Rozdział 1: Podstawowe informacje o Szkole 

 

§ 1 - Informacje podstawowe 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi:  

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu  

Szkoła Podstawowa w Zaczerniu. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek numer 249A w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie. 

3. Szkoła Podstawowa w Zaczerniu jest szkołą publiczną, obejmującą swym zasięgiem 

terytorialnym (obwód szkoły) obszar wsi Zaczernie w Gminie Trzebownisko. 

4. Organem Prowadzącym Szkołę Podstawową w Zaczerniu jest Gmina Trzebownisko 

z siedzibą w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 986, a organem nadzoru 

pedagogicznego jest Podkarpacki Kurator Oświaty. 

5. Szkoła Podstawowa w Zaczerniu jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, a jej 

ukończenie umożliwia kontynuację nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia, 

na przykład w: czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, 

trzyletniej branżowej szkole I stopnia, trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej 

do pracy. 

6. W strukturze Szkoły do 31 sierpnia 2019 r. są klasy gimnazjalne, których organizację 

oraz zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki oraz zasady oceniania 

uczniów tych klas, jak również prawa i obowiązki rodziców tych uczniów oraz 

nauczycieli tych klas, określa rozdział 10 niniejszego statutu. Przepisy rozdziału 9 

niniejszego statutu obowiązują do dnia 31 sierpnia 2019 r. Z upływem tej daty 

przestają obowiązywać – bez konieczności wprowadzania zmian w treści niniejszego 

statutu.  

7. Do uczniów i rodziców gimnazjum, mają zastosowanie odpowiednio rozdziały 9 

niniejszego statutu. W zakresie tam nieuregulowanym należy stosować zapisy 

pozostałych rozdziałów Statutu. 

8. Rekrutację dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej regulują przepisy rozdziału 6 

Ustawy oraz Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół im. Armii Krajowej 

w Zaczerniu wprowadzonego odrębnym zarządzeniem Dyrektora. 
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§ 2 - Definicje 

1. Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o: 

1.1. „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59); 

1.2. „Zespole” – należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Armii Krajowej 

w Zaczerniu; 

1.3. „Organie Prowadzącym” – należy przez to rozumieć Gminę Trzebownisko; 

1.4. „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii 

Krajowej w Zaczerniu, będącego jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej 

w Zaczerniu; 

1.5. „nauczycielu” – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Zaczerniu; 

1.6. „pracowniku niepedagogicznym” – należy przez to rozumieć pracownika Zespołu 

Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu nie będącego nauczycielem; 

1.7. „uczniu” – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej w Zaczerniu; 

1.8. „rodzicach” – należy przez to rozumieć rodziców uczniów Szkoły Podstawowej 

w Zaczerniu, a także ich prawnych opiekunów; 

1.9. „Szkole” – należy przez to rozumieć ośmioletnią Szkołę Podstawową, będącą 

elementem struktury organizacyjnej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej 

w Zaczerniu; 

1.10. „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Zaczerniu; 

1.11. „Radzie Pedagogicznej” – należy przez to rozumieć organ Zespołu Szkół im. Armii 

Krajowej w Zaczerniu, w zakresie realizacji jej zadań, dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki, o jakim jest mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe; 

1.12. „Radzie Rodziców” – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Zespole Szkół 

im. Armii Krajowej w Zaczerniu; 

1.13. „Samorządzie Uczniowskim” – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski 

Szkoły Podstawowej w Zaczerniu. 

 

§ 3 – Pieczęcie Szkoły Podstawowej 

1. Ustalona nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach może być 

użyty czytelny skrót nazwy. 

2. Zespół używa różnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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§ 4 

1. Zgodę na działalność organizacji harcerskich, spółdzielni uczniowskich czy stowarzyszeń 

na terenie Szkoły wyraża – po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej – 

Dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady i warunki tej działalności. 

2. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie w czasie trwania zajęć edukacyjnych nie 

mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne. 

 

Rozdział 2: Cele i zadania Szkoły Podstawowej 

 

§ 5 Cele i zadania Szkoły Podstawowej 

1. Celem Szkoły Podstawowej jest rozwój uczniów, kształcenie różnorodnych umiejętności, 

które pozwalają zdobywać wiedzę oraz rozwijać ich predyspozycje i zdolności. Szkoła 

Podstawowa w swoich założeniach ma pomóc przygotować uczniów do nauki na 

kolejnym etapie kształcenia, ukształtować postawę patriotyczną i poczucie przynależności 

do lokalnej wspólnoty oraz regionu przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur 

Europy i świata. 

2. Do zadań Szkoły Podstawowej należy w szczególności:  

2.1. stworzenie wszystkim uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 

2.2. stworzenie uczniom warunków do rozwijania zainteresowań i kształtowania postaw, 

a także realizowania – zgodnie z obowiązującymi przepisami – indywidualnych 

programów nauczania, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz ukończenia 

szkoły w skróconym czasie; 

2.3. przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego oraz pomoc 

w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

2.4. stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej 

(uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice) oraz 

wychowanie uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych; 

2.5. udzielanie – w miarę możliwości szkoły – pomocy opiekuńczo-wychowawczej; 

2.6. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz wspomaganie ich we wszechstronnym 

rozwoju. 

2.7. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownie według potrzeb 

i zgodnie z odrębnymi przepisami. W szkole działa gabinet pedagoga, a także jest 

prowadzona współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
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2.8. tworzenie pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego we 

współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, zgodnie ze szkolnym programem 

wychowawczo - profilaktycznym, który jest uchwalany w każdym roku szkolnym 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły. 

 

Rozdział 3: Organy Szkoły oraz ich kompetencje, warunki współdziałania 

 

§ 6 – Organy Szkoły 

1. Szczegółowe postanowienia dotyczące organów Szkoły są przedmiotem Statutu Zespołu 

Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu. 

 

Rozdział 4: Organizacja Szkoły 

 

§ 7 – Etapy edukacji 

1. Szkoła daje wykształcenie podstawowe (zgodnie z art. 20 Ustawy) z możliwością 

uzyskania przez ucznia zaświadczenia o zdanym egzaminie ósmoklasisty. Absolwenci 

mogą kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych, o jakich mowa w art. 18 ust. 

1 pkt 2 lit. a - d Ustawy, tj. w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim 

technikum, trzyletniej branżowej szkole I stopnia, trzyletniej szkole specjalnej 

przysposabiającej do pracy. 

2. Szkoła, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej, ma prawo realizować pod opieką 

jednostki naukowej eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

3. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia dla uczniów, w tym naukę religii i wychowanie do 

życia w rodzinie. Udział uczniów w wymienionych zajęciach jest dobrowolny. 

 

§ 8 – Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania uczniów 

1. Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany w formie: 

1.1. elektronicznej – dziennik lekcyjny, 

1.2. papierowej – pozostała dokumentacja. 

2. Zasady prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich 

podstawie zarządzenia Dyrektora. 
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§ 9 – Organizacja roku szkolnego oraz zajęć 

1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

są zgodne z przepisami prawa oświatowego w tym zakresie. Rok szkolny trwa od 

1 września do 31 sierpnia i trwa dwa semestry, natomiast zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca.  

Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana raz w roku po zakończeniu pierwszego 

semestru. 

2. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora (lub osoby 

przez niego upoważnione) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

3. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę godzin oddziałów 

przedszkolnych, przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych 

zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

Szkołę. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w ciągu roku realizują program wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zgodnie 

z wybranym programem.  

5. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzone są w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

6. Obowiązkowy jest podział na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

7. Zajęcia w szkole są prowadzone w formie: 

7.1. zajęć lekcyjnych; 

7.2. zajęć międzyoddziałowych 

7.3. zajęć pozalekcyjnych. 

8. Czas trwania zajęć, o których mowa w § 9 ust. 7, wynosi 45 minut, zaś przerwy 

międzylekcyjne trwają od 5 do 20 minut . 

9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania przerw 

międzylekcyjnych. 

10. Czas trwania zajęć, o których mowa w § 9 ust. 7, może sporadycznie, w uzasadnionych 

przypadkach, zostać w drodze decyzji Dyrektora skrócony do 30 minut, z zachowaniem 

tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
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11. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb 

rozwojowych uczniów. 

12. Organizację zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 7, zatwierdza Dyrektor. 

 

§ 10 – Świetlica, stołówka, gabinet profilaktyki 

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

rodziców, szkoła organizuje świetlicę. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

3. Zakres zadań i kompetencji wychowawcy świetlicy określa Dyrektor Zespołu, a jego 

kwalifikacje określają odrębne przepisy. 

4. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej, a w szczególnych 

przypadkach uczniowie klas IV na wniosek rodziców, po wypełnieniu przez nich karty 

zgłoszenia. 

5. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Zespołu w świetlicy mogą przebywać 

uczniowie niezapisani do świetlicy. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć, których zakres i czas pracy 

określa Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

7. Świetlica pracuje w oparciu o corocznie sporządzony przez wychowawców świetlicy 

i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan pracy zgodny z Planem Pracy Szkoły 

i Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły. 

8. Wychowawcy świetlicy opracowują regulamin korzystania ze świetlicy i po 

zatwierdzeniu przez Dyrektora Zespołu zapoznają z nim rodziców. 

9. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez Dyrektora godzin pracy 

świetlicy szkolnej. 

10. Wszystkim uczniom umożliwia się korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. 

11. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców 

i Organem Prowadzącym. 

12. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki znajdują się w Regulaminie Korzystania ze 

Stołówki Szkolnej. 

13. Szkoła organizuje funkcjonowanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, który spełnia 

szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 

ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1638, 1948 i 2260). Został on wyposażony w sprzęt, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31d ustawy, z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
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opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej 

warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. 

14. Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej obejmuje swoim zakresem wszystkich 

uczniów Szkoły. 

15. Szczegółowe zasady funkcjonowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej określa 

porozumienie zawarte przez Organ Prowadzący oraz placówkę świadczącą opiekę 

zdrowotną na terenie Zespołu. 

 

§ 11 – Biblioteka 

1. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią stanowią interdyscyplinarną pracownię szkolną.  

2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy 

niepedagogiczni szkoły.  

3. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej i czytelni określa regulamin 

opracowany przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu. 

4. Biblioteka pracuje w oparciu o corocznie sporządzony przez nauczyciela bibliotekarza 

plan pracy. 

 

§ 12 – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc jest udzielana 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami, 

pedagogiem, psychologiem, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek: 

a) ucznia, 

b) rodziców, 

c) dyrektora szkoły, 

d) nauczyciela- wychowawcy klasy, pedagoga, 

e) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

f) kuratora sądowego. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

a) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

b) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 

c) wspieraniu ucznia zdolnego; 
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d) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego; 

e) wspieraniu rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne uczniów oraz w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

f) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych, 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się; 

g) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

§ 13- Gimnastyka korekcyjna 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w miarę posiadanych środków Szkoła 

organizuje gimnastykę korekcyjną dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie 

i postawie ciała. 

2. Gimnastyka może być prowadzona w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych 

lub w szczególnych przypadkach indywidualnie. 

 

§ 14 – Programy nauczania 

1. Nauczyciele przedstawiają Dyrektorowi program nauczania. Dyrektor, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowany przez 

nauczycieli program nauczania. 

2. Dopuszczone do użytku w Szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów nauczania. 

3. Nauczyciel może używać podręcznika wybranego spośród podręczników dopuszczonych 

do użytku odpowiedniego do prowadzonych zajęć po uzyskaniu zgody Dyrektora. 

4. W Szkole jest stosowany ten sam podręcznik przez nauczycieli prowadzących te same 

zajęcia na tym samym poziomie kształcenia przez co najmniej 3 lata szkolne.  

5. Nauczyciele, o których mowa w § 14 ust. 4, powinni uzgodnić pomiędzy sobą z jakiego 

podręcznika korzystają. W razie braku porozumienia o wyborze podręcznika decyduje 

Dyrektor. 

 

§ 15 – Zespoły Nauczycielskie 

1. W Szkole działają zespoły nauczycieli powoływane na czas określony lub nieokreślony 

przez Dyrektora.  
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2. Pracą zespołu nauczycieli kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek 

tego zespołu. 

3. Cele i zadania zespołów obejmują: 

a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania,  

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego , 

d) omawianie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej,  

e) organizowanie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli,  

f) organizowanie konkursów szkolnych lub międzyszkolnych oraz przygotowywanie 

i przeprowadzanie imprez kulturalnych, prac społeczno- użytecznych i akcji 

charytatywnych,  

g) analizowanie efektów pracy dydaktycznej i wyciąganie wniosków do dalszej pracy,  

h) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów, innowacji 

i eksperymentów pedagogicznych.  

4. Zespoły nauczycieli pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do 

realizacji w danym roku szkolnym. Zespół nauczycieli przedstawia Radzie Pedagogicznej 

sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz w danym roku szkolnym. 

 

§ 16 – Wychowawcy 

1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu z nauczycieli, 

zwanemu dalej wychowawcą.  

2. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w Szkole, chyba 

że przyczyny niezależne od Dyrektora staną się powodem zmiany wychowawcy. 

3. Zmiana wychowawcy, poza przyczynami, o jakich mowa w § 16 ust. 2, może nastąpić: 

3.1. na wniosek wychowawcy zaaprobowany przez Dyrektora; 

3.2. na pisemny, umotywowany, wspólny wniosek rodziców, podpisany przez 2/3 ogółu 

rodziców z danego oddziału, zaaprobowany przez Dyrektora.  

 

§ 17 –  Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

1. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach 

rozwojowych, przez organizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na zasadach 

określonych w Ustawie. 
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2. Dyrektor, w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa, może zwolnić 

ucznia, na podstawie orzeczenia lekarskiego, z drugiego obowiązkowego języka obcego. 

 

§ 18 – Pomoc materialna 

1. Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej ze środków budżetowych, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, o ile takie środki zostaną szkole przekazane. 

2. Szkoła może udzielać uczniom (w miarę możliwości) pomocy materialnej ze środków 

uzyskiwanych z innych źródeł niż budżet, zgodnie z zasadami ustalonymi w wyniku 

porozumienia Dyrektora z ofiarodawcą pomocy. 

 

§ 19 – Poradnictwo w zakresie kształcenia 

Szkoła, za pośrednictwem pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego, współdziała 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i prowadzi zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia. 

 

§ 20 – Organizacja praktyk pedagogicznych dla studentów 

1. W Szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane różne formy 

praktyk pedagogicznych dla studentów. 

2. Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w § 20 pkt. 1 oraz zasady wynagradzania 

nauczycieli prowadzących te praktyki, określają odrębne przepisy.  

3. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia oraz opiekun wyznaczony przez wyższą uczelnię.  

 

§ 21 – Pracownie 

1. Zajęcia w pracowni szkolnej odbywają się pod nadzorem nauczyciela. 

2. W pracowni w widocznym miejscu powinien być wywieszony regulamin pracowni 

określający zasady BHP dostosowane do specyfiki pracy w danej pracowni. 

 

Rozdział 5: Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

§ 22 – Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w Szkole jest nauczyciel doradca zawodowy 

powołany przez Dyrektora Zespołu. 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZACZERNIU 

 

13 
 

2. Zadaniem koordynatora jest planowanie działalności informacyjno-doradczej, 

prowadzonej przez Szkołę we współpracy z innymi nauczycielami, prowadzącymi zajęcia 

z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

Rozdział 6: Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły 

 

§ 23 – Nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami 

1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami regulują odrębne 

przepisy. 

2. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają odrębne przepisy. 

 

§ 24 – Zadania Nauczycieli Szkoły 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. 

2. W celu realizacji swoich obowiązków nauczyciel jest zobowiązany przede wszystkim do 

wykonywania następujących zadań: 

2.1 przedstawiania programu nauczania i proponowania podręczników, 

obowiązujących uczniów; 

2.2 realizowania programów kształcenia oraz wychowania i opieki; 

2.3 kształcenia i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

2.4 dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów;  

2.5 właściwego doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych 

w nauczaniu przydzielonych zajęć edukacyjnych; 

2.6 realizowania programów i planów pracy szkoły w zakresie wskazanym dla danego 

nauczyciela; 

2.7 opracowania przedmiotowego systemu oceniania nauczanych zajęć, dokonywanie 

ewaluacji systemu i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa; 

2.8 realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby 

i zainteresowania uczniów w przewidzianym przepisami prawa wymiarze 

i zakresie; 
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2.9 wzbogacania swojego warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

2.10 wspierania, poprzez działania pedagogiczne, rozwoju psychofizycznego uczniów, 

ich zdolności oraz zainteresowań; 

2.11 udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

2.12 bezstronnego, obiektywnego, sprawiedliwego oraz systematycznego oceniania 

i traktowania wszystkich uczniów; 

2.13 indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym 

trudności w nauce, realizacja indywidualnych zaleceń poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, 

2.14 informowania rodziców uczniów i wszystkich członków Rady Pedagogicznej 

(w zależności od potrzeb i sytuacji) o osiągnięciach i niepowodzeniach szkolnych 

swoich uczniów; 

2.15 uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

2.16 aktywnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej, oraz zespołów nauczycielskich; 

2.17 przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów 

i rodziców;  

2.18 prawidłowego prowadzenia dokumentacji, dotyczącej nauczania przedmiotu 

i działalności wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami 

Dyrektora; 

2.19 pełnienia dyżurów zgodnie z przyjętym harmonogramem; 

2.20 sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

na terenie szkoły i poza nią, zgodnie z przepisami BHP i odrębnymi regulaminami; 

2.21 wykonywania poleceń służbowych. 

 

§ 25 – Zadania Nauczycieli Wychowawców 

1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu oddziałem, tworzy 

warunki wspomagające harmonijny rozwój uczniów tego oddziału, proces uczenia się 

oraz przygotowanie do samodzielnego życia. 

2. Zadania, prawa i obowiązki wychowawcy określają obowiązujące przepisy oraz Statut. 

3. Wychowawca klasy realizuje przede wszystkim następujące zadania: 

3.1. organizowanie procesu wychowania w oddziale, dostosowując środki oddziaływania 

do sytuacji i potrzeb ucznia; 

3.2. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, 
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którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie 

z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn 

niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do 

dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem 

uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków 

zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn 

obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności 

w uzupełnieniu materiału;  

3.3. wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — 

życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 

rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności 

wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość 

estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw 

uczniowskich;  

3.4. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale i koordynowanie ich działań 

wychowawczych; 

3.5. współpraca z rodzicami uczniów oraz włączanie ich w programowe i organizacyjne 

sprawy oddziału i Szkoły; 

3.6. organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami, sprawiającymi trudności 

wychowawcze; 

3.7. współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, 

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;  

3.8. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami 

o udzielenie pomocy.  

3.9. ustalanie rocznego planu pracy wychowawczej i tematyki zajęć do dyspozycji 

wychowawcy;  

3.10. ustalanie śródrocznych i rocznych ocen zachowania uczniów w oparciu o kryteria 

określone w Statucie oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; 

3.11. prowadzenie dokumentacji oddziału i każdego ucznia.  

4. Wychowawca ma m.in. prawo do: 

4.1. uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej potrzebnej mu do 

pracy wychowawczej; 
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4.2. wnioskowania o przyznanie pomocy finansowej dla ucznia przeznaczonej na cel 

związany z zdaniami oddziału (wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.) ze środków 

zgromadzonych przez Radę Rodziców lub sponsorów Zespołu. 

 

§ 26 – Zadania Pedagoga 

1. Pedagog szkolny odpowiada za wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.  

2. Do zadań pedagoga należy: 

2.1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

2.2. określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom 

z wybitnymi uzdolnieniami, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

2.3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

2.4. podejmowanie w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań 

wychowawczo-profilaktycznych wynikających z przyjętego w Szkole programu; 

2.5. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom, 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

2.6. kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego oraz przygotowanie 

zawiadomienia o jego spełnianiu lub niespełnianiu dla gminy właściwej dla miejsca 

zamieszkania ucznia; 

2.7. stała współpraca z wychowawcami. 

 

§ 27 – Zadania Nauczyciela Bibliotekarza 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1.1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

1.2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

1.3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

1.4. organizowanie różnorodnych działań, rozwijających czytelnictwo wśród uczniów. 
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§ 28 – Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy 

i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego 

zakresu.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych 

przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

3.1  aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań, 

odbiegających od przyjętych norm, zagrażające bezpieczeństwu uczniów; 

3.2  dbania, by uczniowie zachowywali porządek na korytarzach, 

3.3 zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do 

budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;  

3.4  egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

3.5 niedopuszczanie do palenia papierosów, spożywania innych używek na terenie 

szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych; 

3.6 natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań, zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.  

4. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane 

po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki 

ochrony indywidualnej.  

5. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia 

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 

ujawni się w czasie zajęć.  

6. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć z urządzeniami technicznymi 

i w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo 

i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na takim stanowisku. Rozpoczęcie zajęć 

może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan 

urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, a także inne warunki środowiska pracy 

nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.  
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7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych.  

8. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego w szkole oraz procedur postępowania w sytuacjach trudnych. 

9. Nauczyciel, organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę, ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych 

i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.  

10. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z zasadami zachowania 

i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

§ 29 – Pozostali pracownicy Szkoły 

Szczegółowe postanowienia dotyczące pracowników niepedagogicznych, pracowników 

samorządowych są przedmiotem postanowień Statutu Zespołu Szkół im. Armii Krajowej 

w Zaczerniu. 

 

§ 30 - Procedury w sytuacjach zagrożenia 

W Szkole obowiązują procedury szkolne, opisujące zachowania i metody postępowania 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz Szkoły jako instytucji w sytuacjach 

zagrożenia. Każdy pracownik jest zobowiązany je znać i przestrzegać. 

 

Rozdział 7: Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 31 Postanowienia Ogólne 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Szkoła organizuje egzaminy zewnętrzne dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z określonej w odrębnych 

przepisach podstawy programowej  i realizowanych w Szkole programów nauczania. 

W przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych podstawą oceny osiągnięć ucznia 

będzie stopień realizacji programów nauczania, obowiązujących na tych zajęciach. 
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4. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

5. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny : 

1) bieżące,  

2) klasyfikacyjne,  

a) śródroczne i końcoworoczne, 

b) końcowe. 

6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w Statucie Szkoły. 

§ 32 Cele oceniania wewnątrzszkolnego. 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu:  

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

oraz postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

w uczeniu się, zachowaniu  oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, 

b) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w Szkole, 

c) ustalanie końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
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e) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

f) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

3. W ocenianiu obowiązują następujące zasady: 

a) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. 

Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

b) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają 

kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy 

podlegające ocenie. 

c) Zasada różnorodności – wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu. 

d) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

e) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji  

w oparciu o okresową ewaluację. 

 

§ 33 Ustalenie wymagań edukacyjnych 

1. Nauczyciel przedmiotu ustala wymagania edukacyjne i podaje je do wiadomości 

uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego -  precyzuje zakres 

wiadomości   i umiejętności na poszczególne oceny oraz kryteria i zasady ich 

oceniania; informuje uczniów oraz ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych, warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz kryteria i zasady ich 

oceniania (tzw.: Przedmiotowy System Oceniania) są dostępne dla każdego ucznia 

i jego rodziców u nauczyciela przedmiotu. 

3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii lub orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania 

do indywidualnych psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności, 
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uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

4. Przez specyficzne trudności w uczeniu się rozumieć należy  trudności w uczeniu się 

odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, w zakresie  przyswajania treści 

nauczania,  wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania  percepcyjno – motorycznego 

i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. 

 

Kryteria ocen 

§ 34 

1. Stopień  celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności na poziomie 

wykraczającym poza program nauczania w danej klasie, pracuje samodzielnie, jest 

twórczy. 

2. Stopień  bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności 

na poziomie dopełniającym. 

3. Stopień  dobry  otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności  na poziomie 

rozszerzającym. 

4. Stopień  dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę  i umiejętności na 

poziomie podstawowym. 

5. Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na 

poziomie koniecznym. 

6. Stopień  niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 

i umiejętności na poziomie koniecznym, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. 

 

§ 35 

1. Ocena celująca 

1.1. Wiedza ucznia  

a) posiada wiedzę, wykraczającą poza zakres materiału programowego, 

b) dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń ucznia. 

1.2. Umiejętności ucznia : 

a) potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie 

zdobywać potrzebne wiadomości, 

b) odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności 
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z nauczanego przedmiotu, 

c) jest autorem samodzielnie wykonanej pracy o dużych wartościach poznawczych 

i dydaktycznych, 

d) samodzielnie  inicjuje rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie 

lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej, 

e) wyraża samodzielny, obiektywny stosunek do omawianych zagadnień w stopniu 

odpowiednim do wieku, 

f) potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej 

skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy. 

2. Ocena bardzo dobra 

2.1. Wiedza ucznia: 

a) opanował całość materiału, przewidzianego w  programie nauczania, 

b) posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych 

sytuacjach. 

2.2. Umiejętności ucznia : 

a) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych  i wskazanych przez nauczyciela 

źródeł informacji, 

b) bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności 

z nauczanego przedmiotu, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, 

posługując się nabytymi umiejętnościami, 

d) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie, 

e) rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela, 

f) potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań. 

3.  Ocena dobra  

3.1. Wiedza ucznia: 

a) opanował zdecydowaną większość materiału programowego, 

b) zna definicje, fakty, pojęcia, 

c) stosuje język przedmiotu. 

3.2.Umiejętności ucznia : 

a) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

b) umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod 

kierunkiem nauczyciela, 
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c) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

d) potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach, 

e) bierze udział w niektórych konkursach na etapie szkolnym, 

f) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe. 

4. Ocena dostateczna 

4.1. Wiedza ucznia : 

a) opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym, 

b) zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające na rozumienie 

najważniejszych zagadnień. 

4.2. Umiejętności ucznia : 

a) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł 

informacji, 

b) potrafi wykonać proste zadania, 

c) wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach. 

5. Ocena dopuszczająca 

5.1. Wiedza ucznia : 

a) posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym 

czasie. 

5.2. Umiejętności ucznia: 

a) potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych  

umiejętności przy pomocy nauczyciela, 

b) posiadane umiejętności umożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania. 

6. Ocena niedostateczna 

6.1. Wiedza ucznia : 

a) posiada duże braki w wiedzy, 

b) nie rokuje na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela. 

6.2. Umiejętności ucznia : 

a) nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela, 

b) braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania. 
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Ogólne zasady i metody oceniania 

§ 36 

1. W Szkole obowiązuje dwuokresowy system klasyfikacji, przy czym klasyfikację 

śródroczną uczniów przeprowadza się na koniec pierwszego półrocza  (klasyfikacja 

półroczna). Daty konferencji klasyfikacyjnych ustala się na początku każdego roku 

szkolnego, podczas plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej i podaje do wiadomości 

uczniom i rodzicom. 

2. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele, 

prowadzący te zajęcia. 

3. Oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca na podstawie Regulaminu 

Oceniania Zachowania w ZS w Zaczerniu, po zasięgnięciu opinii nauczycieli. 

4.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców 

nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie,  na pisemny wniosek rodzica – pisemnie. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.   

Na wniosek  ucznia lub jego rodziców dokumentacja, dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, 

jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom.  

5.1. Wszystkie prace pisemne ucznia, mające formę sprawdzianów, są 

przechowywane przez nauczycieli, prowadzących zajęcia edukacyjne 

w oddziale, do którego uczęszcza uczeń do końca danego roku szkolnego, tj. do 

dnia 31 sierpnia. 

5.2. Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom 

(opiekunom prawnym) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań z rodzicami lub 

indywidualnych konsultacji w siedzibie Szkoły. 

5.3. Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć 

zestaw pytań ( zadań).  

5.4.  Wskazane jest, aby udostępnienia dokonał nauczyciel, który tę prace oceniał, 

a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub 

Dyrektor Szkoły. 

6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Szkołę informacji, w zakresie 

nauczania, wychowania i opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od 

rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 
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§ 37 

1. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianów w przypadku oceny niedostatecznej 

i dopuszczającej w ramach konsultacji, w terminie do dwóch tygodni od czasu oddania 

pracy przez nauczyciela. 

2. Materiał do poprawy obejmuje treści zawarte w sprawdzianie. 

3. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu, ma obowiązek napisania go w terminie  

ustalonym wspólnie z nauczycielem przedmiotu do dwóch tygodni od dnia przyjścia 

ucznia do szkoły.  

 

§ 38 

Nauczyciel przedmiotu może ustalić dopuszczalną ilość nieprzygotowania do lekcji w ciągu 

półrocza i podaje to do wiadomości uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego. 

 

§ 39 

1. Ocenianie bieżące ma na celu  wspomaganie uczenia się. Ocenianie bieżące z zajęć 

edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej 

uczyć. 

2. Formy aktywności uczniów, podlegające ocenie w ramach oceniania bieżącego: 

a) odpowiedzi ustne,  

b) kartkówki ( obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji – bez zapowiedzi; czas trwania – 

nie dłużej niż 15 minut), 

c) sprawdziany, prace pisemne zbierające wyniki nauczania z większych partii 

materiału (np. z określonego działu) 

d) odpowiedzi ustne obejmujące treści z określonego działu, zapowiadane uczniom 

podczas lekcji powtórzeniowej. 

e) zadania domowe, 

f) indywidualne lub grupowe wytwory pracy uczniów (prace literackie, plastyczne, 

muzyczne, techniczne), 

g) aktywność na lekcji ( aktywny udział w pracach grupowych, indywidualne 

zaangażowanie, przygotowanie do lekcji), 
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h) dyktanda, 

i) działania interdyscyplinarne (drama, pantomima, ilustracje do tekstów itp.), 

j) śpiew, 

k) testy. 

3. Na wychowaniu fizycznym w ramach oceniania bieżącego bierze się pod uwagę 

następujące kryteria: 

3.1. w zakresie aktywności : 

a) przygotowanie do zajęć (ubiór sportowy, higiena osobista), 

b) systematyczność, frekwencja, 

c) wykonywanie poleceń nauczyciela związanych z przedmiotem, zaangażowanie 

w wykonywaniu poleceń, 

d) przestrzeganie regulaminu związanego z obiektami sportowymi, 

e) zachowanie, zdyscyplinowanie ucznia; 

3.2. w zakresie umiejętności i sprawności ucznia: 

a) lekkoatletyka (biegi, skoki, rzuty), 

b) gimnastyka (poprawne wykonywanie ćwiczeń, estetyka ruchu), 

c) gry zespołowe (zestaw umiejętności technicznych i taktycznych), 

d) test sprawności fizycznej, 

e) dodatkowe oceny za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych; 

3.3. w zakresie wiadomości: 

a) znajomość podstawowych przepisów konkurencji LA, przepisów gier  

zespołowych, 

b) stosowanie poprawnego nazewnictwa ćwiczeń gimnastycznych. 

§ 40 

1. Liczba sprawdzianów nie może być większa niż dwa w tygodniu. 

2. Sprawdziany te są zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i wpisywane 

przez nauczyciela do terminarza dziennika elektronicznego. 

3. Nauczyciel oddaje sprawdzone i poprawione prace z zakresu oceniania sumującego do 

dwóch tygodni od czasu ich napisania przez uczniów.    

 

§ 41 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 
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muzyki,  zajęć artystycznych oraz z informatyki, w szczególności bierze się pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć,  a w przypadku zajęć wychowania fizycznego również 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 

3. Przy ustalaniu półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów 

wymienionych w ust. 1 nie stosuje się średniej ważonej. 

 

§ 42 Sposoby zapisywania ocen 

1. Oceny ze sprawdzianów i testów  nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego 

kolorem czerwonym. 

2. Pozostałe oceny oznaczone są innymi kolorami. 

3. Nauczyciel nazywa kolumnę ocen, wybiera dla niej wagę oraz ustala opis wydarzenia. 

 

§ 43 Skala ocen 

1. W klasach IV – VIII oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala 

się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi: 

1) stopień celujący 6 cel 

2) stopień bardzo dobry 5 bdb 

3) stopień dobry 4 db 

4) stopień dostateczny 3 dst 

5) stopień dopuszczający 2 dop 

6) stopień niedostateczny 1 ndst 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust.1 pkt 1-5. 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną  jest ocena ustalona w stopniu, o których mowa w ust.1 

pkt 6. 

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowaniem znaków + i -, przyjmując nastepujacą 

zasadę przeliczania średnich: 
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 1 (1.00) 

 2 (2.00), 2+ (2.50), 2- (1,75) 

 3 (3.00), 3+ (3,50), 3- (2,75) 

 4 (4.00 ),4+ (4,50) , 4- (3,75) 

 5(5.00), 5+ (5.50), 5- (4,75) 

 6 (6.00) 

5. Oceny śródroczne i końcoworoczne zapisywane są bez znaków +  i  - . 

 

Tryb ustalania półrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

§ 44 

1. Klasyfikowanie przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym: po pierwszym półroczu i na 

koniec roku szkolnego. 

  1.1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej. 

2. Klasyfikowanie śródroczne oraz  końcoworoczne polega na  podsumowaniu osiągnięć 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych, zgodnie z obowiązkiem szkolnym ucznia oraz zgodnie z prawami 

i obowiązkami ucznia, a także oceny zachowania. 

3. Na klasyfikację końcową składają się : 

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej, 

b) roczne oceny klasyfikacyjne  zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się odpowiednio w klasach programowo niższych, 

c)  roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

 

§ 45 

Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę do średniej ocen klasyfikacji półrocznej 

i rocznej wlicza się także ocenę z religii lub etyki. 

 

§ 46 

1. Uczniowie klas I-III w pierwszym i w drugim półroczu oceniani są za pomocą zwykłej 
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skali ocen zgodnie z ustalonymi kryteriami w § 34. 

2. Roczna ocena opisowa 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. 

3. Przy ustalaniu oceny z edukacji ruchowej, plastycznej, technicznej, muzycznej  oraz 

zajęć komputerowych, w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

§ 47 

1. W klasach IV-VIII  ocena za I i za II półrocze jest ustalana na podstawie minimum 

dwóch ocen cząstkowych, obejmujących różne formy aktywności ucznia i jest średnią 

ważoną, z zastrzeżeniem § 41. 

2. Nauczyciel przyznaje każdej z aktywności, zgodnie z opracowanym przez siebie 

przedmiotowym systemem oceniania, odpowiednią wagę w celu wyliczenia średniej 

ważonej w skali od 1 do 3 punktów, z zachowaniem zasady, że najwyższą wagę mają 

sprawdziany i testy z większej partii materiału.  

3. Szczegółowe zasady ustalenia oceny  śródrocznej i końcoworcznej na podstawie średniej 

ważonej znajdują się w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

§ 48 

1. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia Rada Pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na 

wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.  

§ 49 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

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

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki uniemożliwia ustalenie półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”. 
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3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, posiadającego opinię lekarza 

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii. 

3.1. Uczeń jest zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza, wskazującej, jakich 

ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. Uczeń 

ten uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem 

wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń 

ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania 

fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne  niezbędne do 

otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb 

i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, wydanej przez lekarza. 

3.2. Uczeń może być  całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego przez okres 

wskazany  w tej opinii. Uczeń ten nie bierze udziału  w zajęciach wychowania 

fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres 

zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, 

natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona”. 

3.3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji 

Dyrektora Szkoły. 

 

Terminy i tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

§ 50 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć. 
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§ 51 

1. Po podjęciu przez Radę Pedagogiczną decyzji o przeprowadzeniu egzaminu 

poprawkowego Dyrektor Szkoły uruchamia wewnętrzną procedurę: 

1.1.Powołanie przez dyrektora komisji w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

1.2. Opracowanie tematów egzaminacyjnych z danego przedmiotu przez nauczycieli 

danego przedmiotu – zatwierdzenie tematów przez Dyrektora Szkoły zgodnie 

z podstawą kształcenia ogólnego i wymaganiami na ocenę dopuszczającą. 

1.3. Ustalenie terminu egzaminu – egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Uczeń, który z przyczyn losowych 

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. 

1.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

1.5. Sprawdzenie prac przez komisję i podjęcie decyzji – ustalenie oceny i powiadomienie 

ucznia. Uczeń ma prawo wglądu do swojej pracy  na terenie szkoły w obecności 

członków komisji lub Dyrektora Szkoły. 

2. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza  protokół zawierający: skład komisji, 

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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Terminy i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

§ 52 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej półrocznej lub rocznej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

§ 53 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na pisemny wniosek jego rodziców, Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, 

b) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

4.  Uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice mogą wystąpić – nie później niż tydzień przed 

konferencją  klasyfikacyjną – z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły 

o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

§ 54 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia , o którym mowa w § 53 ust. 3 pkt b 

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

2. Uczniowi, o którym mowa w § 53 ust. 3 pkt b nie ustala się oceny zachowania. 

3. Po wpłynięciu wniosku od ucznia lub jego rodziców o przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia , o którym mowa w § 53 ust.2, po podjęciu przez 

Radę Pedagogiczną decyzji o przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego, Dyrektor 

Szkoły uruchamia wewnętrzną procedurę: 

3.1. Powołanie komisji egzaminacyjnej dla ucznia, o którym mowa w § 53 ust.1, 2, 3 pkt 

a w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako 
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przewodniczący komisji. 

b) nauczyciel lub nauczyciele, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne – jako członek(członkowie) komisji . 

3.2. Powołanie komisji egzaminacyjnej dla ucznia, o którym mowa w § 53 ust. 3 pkt b 

w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel, zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze 

– przewodniczący komisji, 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania dla danej klasy. 

3.3. Opracowanie tematów egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu przez 

nauczycieli właściwego przedmiotu – zatwierdzenie tematów przez Dyrektora Szkoły 

zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego i wymaganiami na daną ocenę. 

3.4. Ustalenie liczby zajęć edukacyjnych, z których może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia egzaminu oraz terminu egzaminu – nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

– po wspólnych ustaleniach z uczniem i jego rodzicami. Dyrektor informuje ich 

pisemnie o terminie egzaminu klasyfikacyjnego. Uczeń, który z przyczyn losowych 

nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu klasyfikacyjnego, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

3.5. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 

technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, 

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3.6. Sprawdzenie prac przez komisję i podjęcie decyzji – ustalenie oceny 

i powiadomienie o wyniku egzaminu ucznia. Uczeń ma prawo wglądu do swojej 

pracy na terenie szkoły w obecności członków komisji lub Dyrektora Szkoły. 

4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, zawierający skład komisji, termin 

egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice ucznia.  

6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
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wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla  ucznia, który przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje 

we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka 

w skład komisji, o której mowa w pkt 3.1. w przypadku, gdy w szkole nie ma nauczyciela 

danego języka obcego, Dyrektor Szkoły może powołać nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

 

§ 55 

1. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, za wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego oraz z zastrzeżeniem § 57. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w § 53 ust. 3 pkt a półroczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

3. W przypadku ucznia, o którym mowa w § 53 ust. 3 pkt a ustalona przez wychowawcę 

klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 57.  

 

§ 56 

1. Uczeń nieklasyfikowany po I półroczu kontynuuje naukę w II półroczu, a jego roczna 

klasyfikacja obejmuje materiał z całego roku nauczania danych zajęć edukacyjnych. 

2. Uczeń niesklasyfikowany do 31 sierpnia nie jest promowany i powtarza ostatnią 

programowo klasę, do której uzyskał promocję. 

 

 

 

 

Odwoływanie się ucznia i jego rodziców od otrzymanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

§ 57 

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 trybem ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZACZERNIU 

 

35 
 

być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych 

2. Warunkiem odwołania się od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest 

uzyskanie na I półrocze co najmniej poprawnej oceny zachowania. 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, od której uczeń się odwołuje, może być 

podwyższona o jeden stopień wyżej. 

4. W przypadku stwierdzenia, że: 

a) końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, 

b)  końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 

uruchamia wewnętrzną procedurę: 

4.1. Powołanie przez Dyrektora dla uczniów, których dotyczy § 57 ust.4a komisji 

w składzie: 

a) Dyrektor albo nauczyciel, zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  jako egzaminujący, 

c) dwóch nauczycieli ze szkoły macierzystej ucznia lub innej szkoły podstawowej, 

prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,  jako członkowie komisji. 

4.2. Opracowanie tematów egzaminacyjnych przez nauczycieli danego przedmiotu – 

zatwierdzenie przez Dyrektora Szkoły zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego 

i wymaganiami na daną ocenę. 

4.3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami. 

4.4. Przeprowadzenie sprawdzianu. Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej, 

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego, z których ma formę przede wszystkim zajęć praktycznych. 

4.5. Sprawdzenie prac przez komisję i podjęcie decyzji. Ustalenie oceny i powiadomienie 

ucznia. Uczeń ma prawo wglądu do swojej pracy na terenie szkoły w obecności 

członków komisji. 

4.6. Z przeprowadzonego sprawdzianu komisja sporządza protokół, zawierający skład 

komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację 
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o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

4.7. Powołanie przez Dyrektora dla uczniów, których dotyczy § 57 ust.4b komisji 

w składzie: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel, zajmujący w szkole inne stanowisko 

kierownicze, jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy,  jako członek komisji, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, jako członek komisji, 

d) pedagog szkolny, jako członek komisji, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, jako członek komisji, 

f) przedstawiciel rady rodziców, jako członek komisji. 

4.8. Podanie terminu posiedzenia komisji następuje po uzgodnieniu  z rodzicami 

przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielem Rady Rodziców. 

Dyrektor Szkoły informuje pisemnie wszystkich członków komisji o terminie 

posiedzenia. 

4.9. Przebieg posiedzenia komisji : 

a) analiza dokumentów szkolnych, na podstawie których została wystawiona roczna 

klasyfikacyjna ocena zachowania, od której uczeń się odwołuje, 

b)  ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji.  

5. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz  z uzasadnieniem. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

7. Przepisy § 50 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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Ocenianie zachowania 

§ 58 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. W klasach I – III ocena zachowania półroczna i roczna jest oceną opisową. 

3.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: 

a) wzorowe; 

b) bardzo dobre; 

c) dobre; 

d) poprawne; 

e) nieodpowiednie; 

f) naganne. 

4. Szczegółowe kryteria zachowania określa Regulamin Oceniania Zachowania ZS 

im. Armii Krajowej w Zaczerniu. 

5. 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 poradni specjalistycznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8 

7. Rodzice ucznia, który otrzymał półroczną naganną ocenę zachowania, zobowiązani są  

ustalić razem z wychowawcą klasy realne sposoby, umożliwiające poprawę zachowania 

ucznia w kolejnym półroczu. 

8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

  

Informacja zwrotna 

§ 59 
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1. Informacje do rodziców są przekazywane przez  dziennik elektroniczny. 

2. Wychowawca klasy przygotowuje dla rodziców na zebrania klasowe pisemne informacje 

zawierające: 

a) oceny cząstkowe ucznia (na zebrania półroczne - oceny sródroczne) 

b) uwagi o frekwencji ucznia, 

c)  propozycje skontaktowania się ze wskazanym nauczycielem przedmiotu (na 

ustny wniosek wymienionych nauczycieli skierowany do wychowawcy przed 

zebraniem), 

d) uwagi o zachowaniu ucznia. 

 

§ 60 

1. Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców zapisem w dzienniku 

elektronicznym o przewidywanych ocenach klasyfikacji półrocznej i rocznej z zajęć 

edukacyjnych i zachowania na tydzień przed klasyfikacją, 

2. Rodzic potwierdza odbiór ww informacji w formie elektronicznej. 

3. Informacja o ocenie niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania, musi być 

przekazana na miesiąc przed terminem klasyfikacji. W przypadku nieodebrania tej 

informacji przez rodziców lub braku potwierdzenia odbioru, Szkoła wysyła informację 

w postaci pisemnej. Pisemną informację dla ucznia i jego rodziców o przewidywanej na 

koniec półrocza lub roku szkolnego ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub 

przewidywanej ocenie nagannej zachowania wychowawca przygotowuje w dwóch 

egzemplarzach (jeden otrzymują rodzice ucznia - jako list za potwierdzeniem odbioru, 

drugi - Dyrektor Szkoły). Informację podpisują nauczyciele przedmiotów, z których 

uczeń jest zagrożony i wychowawca klasy. 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

§ 61 

1. Uczeń lub jego rodzice w terminie do trzech dni po uzyskaniu informacji 

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych mogą 

wystąpić z pisemnym wnioskiem do nauczyciela, prowadzącego dane zajęcia 

o przystąpienie do poprawy przewidywanej oceny na ocenę o jeden stopień wyżej. 
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2. Nauczyciel, do którego uczeń zwrócił się z wnioskiem o poprawę rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przekazuje uczniowi w obecności Dyrektora 

Szkoły informację o wymaganiach edukacyjnych, jakie powinien spełnić na wskazaną 

przez siebie ocenę oraz ustala termin poprawy przewidywanej oceny, nie później niż na 

4 dni przed klasyfikacją.  

3. Poprawa przewidywanej oceny ma formę sprawdzianu. Sprawdzian składa się z części 

pisemnej i ustnej uwzględniających zakres materiału nauczania danych zajęć 

edukacyjnych z całego roku szkolnego zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na ocenę 

wskazaną we wniosku ucznia. 

4. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w obecności komisji składającej się z: 

a) nauczyciela przedmiotu, do którego uczeń zwrócił się z wnioskiem, 

b) nauczyciela przedmiotu pokrewnego,  

c) pedagoga szkolnego. 

5. Po zakończeniu sprawdzianu komisja sprawdza pracę i ustala ocenę. O wyniku 

sprawdzianu powiadamia ucznia w dniu pisania sprawdzianu. 

6. Z przeprowadzonego sprawdzianu komisja sporządza protokół zawierający: skład 

komisji, termin sprawdzianu, ocenione zadania pisemne wykonane przez ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Sporządzony protokół, komisja przekazuje 

Dyrektorowi Szkoły. 

 

Realizacja programów wspomagających uzupełnianie braków w wiadomościach 

i umiejętnościach ucznia 

 

§ 62 

1. Uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji półrocznej, szkoła 

stwarza możliwości uzupełnienia braków w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, konsultacji z nauczycielem przedmiotu lub realizacji 

programu wspomagającego uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach 

ucznia. 

2. O proponowanych uczniowi sposobach uzupełnienia wiadomości i umiejętności 

informuje rodziców wychowawca klasy po zebraniu klasowym podsumowującym pracę 

za I półrocze. 
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§ 63 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji półrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia może mu uniemożliwić lub istotnie utrudnić kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń uzyskał ocenę 

niedostateczną, w porozumieniu z wychowawcą klasy przygotowuje program 

wspomagający uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia. 

2. Nauczyciel przedmiotu poddaje dokładnej analizie dokonania ucznia w I półroczu i na tej 

podstawie przygotowuje w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć 

edukacyjnych w II półroczu szczegółowy program wspomagający, uwzględniający 

możliwości i ewentualne deficyty rozwojowe ucznia. 

3. Program wspomagający uzupełnienie braków  w wiadomościach i umiejętnościach ucznia 

może obejmować: 

a) zestaw ćwiczeń, jakie uczeń powinien wykonać, aby nabyć niezbędne umiejętności, 

b) szczegółowy zakres materiału poznawczego, jaki warunkuje dalszy proces kształcenia, 

c) wykaz prac, których nie wykonał w trakcie I półrocza, a które są istotne dla dalszej 

nauki, 

d) wykaz lektur, jakie powinien przeczytać, 

e) zobowiązanie do uczęszczania na organizowane przez szkołę zajęcia. 

4. Sporządzony przez nauczyciela program wspomagający jest elementem kontraktu 

podpisywanego przez 2 strony: ucznia i nauczyciela. Rodzice są pisemnie poinformowani 

przez wychowawcę o ustalonych warunkach kontraktu i prezentacji. 

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  

§ 64 

1. W klasie VIII Szkoły Podstawowej  jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. 

2. Egzamin przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Szczegółowe informacje, dotyczące dostosowań, ogłaszane są w komunikacie dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej  CKE do 

końca sierpnia, poprzedzającego dany  rok szkolny.  

4. Uczniowie mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do 

ich indywidualnych potrzeb na podstawie orzeczenia lub opinii wydanych przez 
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publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zaświadczenia 

lekarskiego, wniosku Rady Pedagogicznej. 

5. Orzeczenie lub opinia powinny być wydane nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym odbywa się egzamin, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu III 

klasy Szkoły Podstawowej. 

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

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

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

7. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkołach średnich mogą 

być zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu, na podstawie orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na pisemny wniosek rodziców, zaopiniowany 

przez Dyrektora Szkoły. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym 

terminie określonym przez dyrektora Komisji Centralnej. 

9. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w roku 

następnym. 

10. Uczeń, który jest laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

z jednego z trzech przedmiotów (tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie równoważne 

jest z uzyskaniem maksymalnej ilości punktów z danej części egzaminu. Zaświadczenie 

przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

11. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej przez ucznia. 

12. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym oraz nie wpływa on na 

ukończenie szkoły przez ucznia. 

13. Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty reguluje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.1 sierpnia 2017r. 

Działania promujące uczniów 

§ 65 

1. W klasach IV – VIII świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią 

ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz bardzo 
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dobrą lub wzorową ocenę zachowania. 

2. Wykazy uczniów , którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, przygotowują  wskazani 

przez dyrektora nauczyciele i wywieszają na tablicy informacyjnej dla rodziców 

i uczniów. 

3. Uczeń z najwyższą średnią ocen w poziomie kolejno klas: IV, V, VI, VII, VIII  i co 

najmniej bardzo dobrą oceną zachowania otrzymuje  nagrodę książkową, jego rodzice – 

list gratulacyjny. 

 

Warunki uzyskania promocji 

§ 66 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. Na wniosek 

rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 

wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych     opiekunów)  

Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli 

poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

2. Uczeń klasy IV – VIII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, otrzymał 

oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 58 ust. 8 

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne  ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, otrzymuje 

z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia, posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na upośledzenie umysłowe 
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w stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

6. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych 

i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z ocen 

odpowiednio rocznych lub końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych, uzyskanych z tych 

zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia  ocen z rocznych  lub końcowowrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić  

do liczby całkowitej  w górę.  

 

Warunki ukończenia Szkoły Podstawowej  

§ 67 

1. Uczeń kończy Szkołę Podstawową jeżeli: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie ósmej i roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej, 

z zastrzeżeniem § 58 ust. 8. 

b) w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, 

badającego poziom opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań, 

będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej, określonych w odrębnych przepisach. 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia,  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

 

Rozdział 8: Uczniowie, ich prawa i obowiązki. Nagrody i kary 

 

§ 68 Prawa i obowiązki ucznia 

1. Prawa i obowiązki ucznia określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz 

Statut. 

2. Uczniowie mają prawo do: 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZACZERNIU 

 

44 
 

2.1. poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych a także 

stosunkach rodzinnych; 

2.2. bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

2.3. zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi im 

wymaganiami; 

2.4. jawnej i umotywowanej oceny ich postępów w nauce; 

2.5. takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwia zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań; 

2.6. nietykalności osobistej; 

2.7. korzystania z pomocy wychowawcy; 

2.8. organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami; 

2.9. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

2.10. indywidualnej organizacji kształcenia w uzasadnionych przypadkach; 

2.11. swobodnego wyboru zajęć międzyoddziałowych i pozalekcyjnych w ramach oferty 

szkoły oraz wnioskowania o poszerzenie tej oferty; 

2.12. korzystania z księgozbioru i urządzeń szkoły poza planowymi zajęciami 

w porozumieniu z Dyrektorem lub nauczycielem; 

2.13. indywidualnej, doraźnej pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności 

z opanowaniem materiału oraz indywidualnej opieki, jeśli wymaga tego sytuacja 

rodzinna, materialna lub losowa ucznia; 

2.14. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

2.15. korzystania z pomocy doraźnej, pomocy materialnej i świadczeń socjalnych 

będących w dyspozycji szkoły 

2.16. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole; 

2.17. uzyskiwania nagród (wyróżnień) za swoje osiągnięcia. 

3. Uczniowie mają obowiązek:  

3.1. systematycznego uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych oraz pełnego 

wykorzystywania możliwości pozyskania umiejętności i wiedzy; 

3.2. punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3.3. takiego zachowania, które: 

3.3.1. nie narusza godności osobistej innych członków społeczności szkolnej, 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZACZERNIU 

 

45 
 

3.3.2. nie utrudnia innym uczestnikom korzystania z zajęć, a nauczycielom pracy, 

3.3.3. nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa; 

3.4. szczególnego dbania o dobre imię i honor Zespołu, godego go reprezentowania, 

szanowania i wzbogacania jego tradycji; 

3.5. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

3.6. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się szkodliwych 

nałogów; 

3.7. wykonywania zaleceń i zarządzeń Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej oraz 

ustaleń Samorządu Szkolnego; 

3.8. stosowania się do ustaleń dotyczących ubioru §70; 

3.9. przestrzegania postanowień Statutu oraz poleceń pracowników Zespołu; 

4. Zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych, z powodów niezwiązanych ze stanem zdrowia na 

okres dłuższy niż dwa tygodnie, wymaga zgody Dyrektora. 

5. Uczeń powinien stosować się do zakazu używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń multimedialnych na terenie szkoły. Niedozwolone jest nagrywanie lub inne 

dokumentowanie pracy Szkoły i osób w niej przebywających bez zgody Dyrektora lub 

wychowawcy albo nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Za wszelkie potencjalne 

naruszenia dóbr osobistych osób nagranych lub w każdy inny sposób udokumentowanych, 

związane z ich rozpowszechnianiem bez zgody osób znajdujących się na nagraniu, 

odpowiadają uczeń i jego rodzice (opiekuni prawni). 

6. Uczeń ma obowiązek przestrzegania ustaleń zawartych w szkolnych procedurach, 

dotyczących bezpiecznego pobytu ucznia w szkole. 

§ 69 – Naruszenie praw ucznia 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia lub naruszenia praw zawartych w Konwencji 

o prawach dziecka uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora za pośrednictwem 

wychowawcy. 

2. Dyrektor rozpatruje skargę ucznia w administracyjnym terminie i informuje o zajętym 

stanowisku. 

§ 70 – Strój ucznia 

1. Strój ucznia powinien być adekwatny do zajęć, w jakich uczeń uczestniczy. Nie może on 

zagrażać bezpieczeństwu jego i innych uczniów. 
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2. W Zespole obowiązuje zmienne obuwie, które powinno być wygodne, na niskim obcasie, 

dobrze trzymające się nogi, przewiewne. 

3. Zabrania się stosowania makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów oraz 

noszenia strojnej biżuterii ( z wyjątkiem łańcuszków z medalikiem lub krzyżykiem oraz 

kolczyków, pierścionków, wisiorków i bransoletek u dziewcząt) 

4. Uczniowie, mający długie włosy muszą mieć je związane, spięte podczas lekcji. 

5. Zajęciami wymagającymi określonego stroju są w szczególności: 

5.1. zajęcia wychowania fizycznego – obowiązuje bawełniana koszulka i ciemne, krótkie 

spodenki, dres oraz sportowe obuwie; 

5.2. zajęcia w pracowniach – dodatkowe wymagania co do ubioru ochronnego są zawarte 

w regulaminie każdej pracowni; 

6. W czasie ćwiczeń i zajęć praktycznych, w tym laboratoryjnych: 

6.1. należy używać jednorazowych rękawiczek i innych środków ochrony indywidualnej, 

jeśli tego wymagają wykonywane czynności, 

6.2. należy zdjąć ozdoby takie jak biżuteria itp. 

7. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, na który składa się biała 

bluzka lub koszula i ciemne – czarne lub granatowe – długie spodnie lub spódnica oraz 

ciemne półbuty. 

§ 71 – Nagrody dla ucznia 

1. Za szczególne osiągnięcia, dokonania i wzorową postawę uczniowie mogą otrzymać, 

oprócz określonych odrębnymi przepisami prawa, następujące nagrody (wyróżnienia): 

1.1. pochwałę wychowawcy wobec uczniów danego oddziału; 

1.2. pochwałę Dyrektora wobec danego oddziału lub całej społeczności uczniowskiej; 

1.3. dyplom lub nagrodę książkową; 

1.4. list gratulacyjny do rodziców. 

2. Uczeń, na wniosek organów Zespołu, może również otrzymywać inne nagrody niż 

wymienione w Statucie. Organ, wnioskujący o nagrodę, ustanawia tę nagrodę i określa 

regulamin jej przyznawania. 

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor na umotywowany wniosek poszczególnych 

wychowawców i nauczycieli, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

przewodniczącego Rady Rodziców lub z własnej inicjatywy.  

4. Do przyznanej nagrody uczeń może wnieść uzasadnione zastrzeżenie do Dyrektora szkoły 

w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania.  
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§ 72 – Kary dla ucznia 

1. Za czyn niezgodny z obowiązującymi przepisami lub inne naruszenie zasad współżycia 

społecznego uczeń może być ukarany. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar wymierzanych uczniom: 

2.1. upomnienie udzielane uczniowi ustnie albo pisemnie; 

2.2. przeniesienie do równoległego oddziału w tej samej szkole (o ile jest to możliwe 

w danym roku szkolnym); 

2.3. obniżenie oceny zachowania; 

2.4. wystosowanie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

3. Kara jest wymierzana przez wychowawcę lub Dyrektora z własnej inicjatywy, osoby 

wymierzającej karę lub na umotywowany wniosek poszczególnych nauczycieli lub Rady 

Pedagogicznej. 

4. Wystosowanie przez Dyrektora wniosku do Kuratora o przeniesienie do innej szkoły 

może nastąpić w przypadkach: 

4.1. rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego i statutu Szkoły, 

a w szczególności: 

4.1.1. dokonania kradzieży, rozboju, pobicia lub zranienia człowieka, 

4.1.2. podejmowania działań i prezentowania zachowań, mogących mieć 

demoralizujący wpływ na innych uczniów: posiadanie, sprzedaż, 

rozprowadzanie lub zażywanie narkotyków, posiadanie lub spożycie alkoholu 

na terenie szkoły lub w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

4.1.3. przebywanie na zajęciach szkolnych w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem 

środków odurzających, 

4.1.4. dopuszczania się przez ucznia aktu wandalizmu, 

4.1.5. postępowania uwłaczającego godności własnej ucznia lub innych członków 

społeczności szkolnej lub też godzącego w dobre imię Zespołu, 

4.1.6. za nielegalne wykorzystanie nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji 

lub innych zajęć szkolnych w Internecie i innych środkach masowego 

przekazu; 

4.2. systematycznego opuszczania przez ucznia obowiązkowych zajęć bez 

usprawiedliwienia, mimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych. 

5. Zespół ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze 

z podaniem przyczyn zastosowania takiego środka wychowawczego. 
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§ 73 – Tryb odwoławczy 

1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary w formie pisemnej: 

1.1. wymierzonej przez Dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu, za pośrednictwem 

Dyrektora; 

1.2. wymierzonej przez wychowawcę do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy. 

Wychowawca, uznając odwołanie za uzasadnione, może uchylić wymierzoną karę, 

informując o tym Dyrektora.  

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i ustosunkowuje się do niego.  

3. Zmiana decyzji o nałożonej karze następuje również w drodze decyzji. 

4. W razie nie uznania odwołania Dyrektor przekazuje po 7 dniach akta sprawy do organu 

odwoławczego, informując o tym wnioskodawcę na piśmie. Decyzja wydana przez organ 

odwoławczy jest ostateczna. 

 

§ 74 – Odpowiedzialność ucznia, rodziców / opiekunów prawnych 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do dopilnowania realizacji przez 

ucznia obowiązku szkolnego, śledzenia jego postępów w nauce oraz usprawiedliwienia 

każdej nieobecności na zajęciach w ciągu tygodnia, licząc od ostatniego dnia 

nieobecności.  

2. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za 

zniszczenia dokonane przez ich dziecko na terenie szkoły.  

3. Za zniszczone lub zagubione przez ucznia książki uczeń (rodzice) wpłaca na konto 

wskazaną przez Dyrektora kwotę równą wartości utraconej książki lub przekazuje 

bibliotece inny egzemplarz tej samej książki.  

4. Rodzice lub opiekunowie prawni winni konsultować się z nauczycielami lub pedagogiem 

na wywiadówkach, w wyznaczonych dniach dyżurów nauczycieli lub po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu spotkania.  

 

Rozdział 9: Klasy gimnazjalne 

9.1. Cele i zadania realizowane przez klasy gimnazjalne 

 

§ 75 – Zadania Gimnazjum 

1. Gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez: 
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1.1. stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy 

i umiejętności; 

1.2. realizowanie podstawy programowej dla gimnazjum; 

1.3. zatrudnianie nauczycieli, posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach; 

1.4. organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych 

do pobierania nauki w warunkach szkolnych. 

2. Gimnazjum umożliwia rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez: 

2.1. kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności; 

2.2. atrakcyjny i nowatorski proces nauczania; 

2.3. realizację programów autorskich; 

2.4. organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych; 

2.5. organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć w ramach posiadanych 

przez gimnazjum środków; 

2.6. współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi itp. 

3. Gimnazjum zgodnie z ustalonym programem wychowawczym realizuje zadania 

wychowawcze, kładąc nacisk, by uczeń: 

3.1. służył idei demokracji w Polsce, był patriotą, znał swój kraj, był przywiązany do 

tradycji, kultury i symboli narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka 

ojczystego; 

3.2. wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw 

własnego środowiska oraz podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego 

problemów; 

3.3. doceniał wartości systemu parlamentarnego tj. sprawiedliwość społeczną, 

demokrację, pluralizm i podejmował działania na rzecz ich umacniania; 

3.4. dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba; 

3.5. przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał 

się wysoką kulturą osobistą; 

3.6. miał ukształtowane różnorodne zainteresowania, pragnął je rozwijać oraz potrafił 

w sposób wartościowy spędzić wolny czas; 

3.7. cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego 

ochrony, uprawiał sport, był przekonany o szkodliwości nałogów i patologii 

społecznych; 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZACZERNIU 

 

50 
 

3.8. cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie 

i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy. 

4. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami 

ucznia we wszystkich sferach, dbając o udzielanie informacji, dotyczących zadań 

gimnazjum i przepisów prawa oświatowego. 

9.2. Organy właściwe dla klas gimnazjalnych 

 

§ 76 – Organy Gimnazjum 

Organy właściwe dla klas gimnazjalnych zostały określone w Rozdziale 3 niniejszego Statutu. 

9.3. Organizacja klas gimnazjalnych 

 

§ 77 – Organizacja Gimnazjum 

Organizacja klas gimnazjalnych została opisana w Rozdziale 4 Statutu z wyjątkiem §8 ust.1, 

który otrzymuje brzmienie: 

d) Gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o zdanym egzaminie 

gimnazjalnym i podjęcia dalszego kształcenia.  

9.4. Nauczyciele i inni pracownicy w klasach gimnazjalnych 

 

§ 78 – Zadania i obowiązki Nauczyciela Gimnazjum 

1. Nauczyciel w klasach gimnazjalnych prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

2. Do nauczycieli i innych pracowników Zespołu, pracujących z klasami gimnazjalnymi, 

zapisy Rozdziału 6 stosuje się odpowiednio. 

 

9.5. Uczniowie gimnazjum 

 

§ 79 – Prawa i obowiązki ucznia gimnazjum 

Prawa i obowiązki uczniów klas gimnazjalnych zostały określone w Rozdziale 8 niniejszego 

Statutu. 
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9.6. Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

§ 80 Postanowienia Ogólne 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Szkoła organizuje egzaminy zewnętrzne dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych, wynikających z określonej w odrębnych przepsach podstawy 

programowej,  i realizowanych w szkole programów nauczania.  W przypadku 

dodatkowych zajęć edukacyjnych podstawą oceny osiągnięć ucznia będzie stopień 

realizacji programów nauczania obowiązujących na tych zajęciach. 

4. Ocenianiu podlegają: 

3) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

4) zachowanie ucznia. 

5. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny : 

3) bieżące,  

4) klasyfikacyjne,  

c) śródroczne i końcoworoczne, 

d) końcowe. 

6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w statucie szkoły. 

 

§ 81 Cele oceniania wewnątrzszkolnego. 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu:  

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

oraz  o  postępach w tym zakresie, 

g) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

h) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
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i) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w uczeniu się, zachowaniu  oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

j) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

h) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, 

i) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w Szkole, 

j) ustalanie końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

k) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

l) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

m) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

n) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

3. W ocenianiu obowiązują następujące zasady: 

f) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. 

Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

g) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają 

kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy 

podlegające ocenie. 

h) Zasada różnorodności – wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu. 

i) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

j) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji 

w oparciu o okresową ewaluację. 
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§ 82 Ustalenie wymagań edukacyjnych 

1. Nauczyciel przedmiotu ustala wymagania edukacyjne i podaje je do wiadomości uczniom 

i rodzicom na początku każdego roku szkolnego; precyzuje zakres wiadomości 

i umiejętności na poszczególne oceny oraz kryteria i zasady ich oceniania; informuje 

uczniów oraz ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach  

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz kryteria i zasady ich 

oceniania (tzw. Przedmiotowy System Oceniania) są dostępne dla każdego ucznia i jego 

rodziców u nauczyciela przedmiotu. 

3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, 

wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania do indywidualnych 

psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

4. Przez specyficzne trudności w uczeniu się rozumieć należy  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. 

 

Kryteria ocen 

§ 83 

1. Stopień  celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności na poziomie 

wykraczającym poza program nauczania w danej klasie, pracuje samodzielnie, jest 

twórczy. 

2. Stopień  bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności 

na poziomie dopełniającym. 

3. Stopień  dobry  otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności  na poziomie 

rozszerzającym. 

4. Stopień  dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę  i umiejętności na 

poziomie podstawowym. 
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5. Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na 

poziomie koniecznym. 

6. Stopień  niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 

i umiejętności na poziomie koniecznym, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. 

 

§ 84 

1. Ocena celująca 

1.1. Wiedza ucznia  

a) posiada wiedzę, wykraczającą poza zakres materiału programowego, 

b) dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. 

1.2. Umiejętności ucznia : 

a) potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie 

zdobywać potrzebne wiadomości, 

b) odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności 

z nauczanego przedmiotu, 

c) jest autorem samodzielnie wykonanej pracy o dużych wartościach poznawczych 

i dydaktycznych, 

d) samodzielnie  inicjuje rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie 

lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej, 

e) wyraża samodzielny, obiektywny stosunek do omawianych zagadnień w stopniu 

odpowiednim do wieku, 

f) potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej 

skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy. 

 

2. Ocena bardzo dobra 

2.1. Wiedza ucznia: 

a) opanował całość materiału przewidzianego w  programie nauczania, 

b) posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych 

sytuacjach. 

2.2. Umiejętności ucznia : 

a) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych  i wskazanych przez nauczyciela 

źródeł informacji, 
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b) bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności 

z nauczanego przedmiotu, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, 

posługując się nabytymi umiejętnościami, 

d) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie, 

e) rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela, 

f) potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań. 

 

 

3. Ocena dobra 

3.1. Wiedza ucznia: 

a) opanował zdecydowaną większość materiału programowego, 

b) zna definicje, fakty, pojęcia, 

c) stosuje język przedmiotu. 

3.2. Umiejętności ucznia : 

a) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

b) umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod 

kierunkiem nauczyciela, 

c) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

d) potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach, 

e) bierze udział w niektórych konkursach na etapie szkolnym, 

f) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe. 

 

4. Ocena dostateczna 

4.1.  Wiedza ucznia : 

a) opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym, 

b) zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające na rozumienie 

najważniejszych zagadnień. 

4.2. Umiejętności ucznia : 

a) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł 

informacji, 

b) potrafi wykonać proste zadania, 

c) wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach. 
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5. Ocena dopuszczająca 

5.1. Wiedza ucznia : 

a) posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym 

czasie. 

5.2. Umiejętności ucznia: 

a) potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych 

umiejętności przy pomocy nauczyciela, 

b) posiadane umiejętności umożliwiają edukację na następnym poziomie 

nauczania. 

 

6. Ocena niedostateczna 

6.1. Wiedza ucznia : 

a) posiada duże braki w wiedzy, 

b) nie rokuje na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela. 

6.2. Umiejętności ucznia : 

a) nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela, 

b) braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania. 

Ogólne zasady i metody oceniania 

§ 85 

1. W szkole obowiązuje dwuokresowy system klasyfikacji, przy czym klasyfikację 

śródroczną uczniów przeprowadza się na koniec pierwszego półrocza  (klasyfikacja 

półroczna). Daty konferencji klasyfikacyjnych ustala się na początku każdego roku 

szkolnego, podczas plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej i podaje do wiadomości 

uczniom i rodzicom. 

2. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele, 

prowadzący te zajęcia. 

3. Oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca na podstawie Regulaminu 

Oceniania Zachowania w ZS w Zaczerniu, po zasięgnięciu opinii nauczycieli. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na ustny wniosek ucznia lub jego 

rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie,  na pisemny wniosek rodzica – 

pisemnie. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 
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rodzicom.   Na wniosek  ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 

jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom.  

a) Wszystkie prace pisemne ucznia, mające formę sprawdzianów,  są przechowywane 

przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego 

uczęszcza uczeń do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia. 

b) Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom 

(opiekunom prawnym) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań z rodzicami  lub 

indywidualnych konsultacji w siedzibie szkoły. 

c) Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć 

zestaw pytań (zadań).  

d)  Wskazane jest, aby udostępnienia dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, 

a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub 

Dyrektor Szkoły. 

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

nauczania, wychowania i opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od 

rodziców opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 86 

1. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianów w przypadku oceny niedostatecznej 

i dopuszczającej w ramach konsultacji, w terminie do dwóch tygodni od czasu oddania 

pracy przez nauczyciela. 

2. Materiał do poprawy obejmuje treści zawarte w sprawdzianie. 

3. Uczeń, nieobecny podczas sprawdzianu, ma obowiązek napisania go w terminie 

ustalonym wspólnie z nauczycielem przedmiotu  do dwóch tygodni od dnia przyjścia 

ucznia do szkoły.  

 

§ 87 

Nauczyciel przedmiotu może ustalić dopuszczalną ilość nieprzygotowania do lekcji w ciągu 

półrocza i podaje to do wiadomości uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego. 
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§ 88 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak 

powinien się dalej uczyć. 

2. Formy aktywności uczniów, podlegające ocenie w ramach oceniania bieżącego: 

a) odpowiedzi ustne,  

b) kartkówki ( obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji – bez zapowiedzi; czas 

trwania – nie dłużej niż 15 minut), 

c) sprawdziany, prace pisemne zbierające wyniki nauczania z większych partii 

materiału (np. z określonego działu) 

d) odpowiedzi ustne obejmujące treści z określonego działu, zapowiadane uczniom 

podczas lekcji powtórzeniowej, 

e) zadania domowe, 

f) indywidualne lub grupowe wytwory pracy uczniów (prace literackie, plastyczne, 

muzyczne, techniczne), 

g) aktywność na lekcji ( aktywny udział w pracach grupowych, indywidualne 

zaangażowanie, przygotowanie do lekcji), 

h) dyktanda, 

i) działania interdyscyplinarne (drama, pantomima, ilustracje do tekstów itp.), 

j) śpiew, 

k) testy 

3. Na wychowaniu fizycznym w ramach oceniania bieżącego bierze się pod uwagę 

następujące kryteria: 

3.1. w zakresie aktywności : 

a) przygotowanie do zajęć (ubiór sportowy, higiena osobista), 

b) systematyczność, frekwencja, 

c) wykonywanie poleceń nauczyciela, związanych z przedmiotem, 

zaangażowanie w wykonywaniu poleceń, 

d) przestrzeganie regulaminu związanego z obiektami sportowymi, 

e) zachowanie, zdyscyplinowanie ucznia; 

3.2. w zakresie umiejętności i sprawności ucznia: 

a) lekkoatletyka (biegi, skoki, rzuty), 

b) gimnastyka (poprawne wykonywanie ćwiczeń, estetyka ruchu), 
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c) gry zespołowe (zestaw umiejętności technicznych i taktycznych), 

d) test sprawności fizycznej, 

e) dodatkowe oceny za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych; 

3.3. w zakresie wiadomości: 

a) znajomość podstawowych przepisów konkurencji LA, przepisów gier  

zespołowych, 

b) stosowanie poprawnego nazewnictwa ćwiczeń gimnastycznych. 

 

§ 89 

1. Liczba sprawdzianów nie może być większa niż dwa w tygodniu. 

2. Sprawdziany te są zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i wpisywane 

przez nauczyciela do terminarza dziennika elektronicznego. 

3. Nauczyciel oddaje sprawdzone i poprawione prace do dwóch tygodni od czasu ich 

napisania przez uczniów. 

 

§ 90 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki, zajęć artystycznych oraz z informatyki, w szczególności bierze się pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a w przypadku zajęć wychowania fizycznego również 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 

3. Przy ustalaniu półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów 

wymienionych w ust. 1 nie stosuje się średniej ważonej. 

 

§ 91 Sposoby zapisywania ocen 

1. Oceny ze sprawdzianów i testów nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego 

kolorem czerwonym. 

2. Pozostałe oceny oznaczone są innymi kolorami. 

3. Nauczyciel nazywa kolumnę ocen, wybiera dla niej wagę oraz ustala opis wydarzenia. 
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§ 92 Skala ocen 

1. W klasach gimnazjalnych oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne 

ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi: 

a) stopień celujący 6 cel 

b) stopień bardzo dobry 5 bdb 

c) stopień dobry 4 db 

d) stopień dostateczny 3 dst 

e) stopień dopuszczający 2 dop 

f) stopień niedostateczny 1 ndst 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust.1 pkt 1-5. 

3. Negatywna oceną klasyfikacyjną  jest ocena ustalona w stopniu, o których mowa w ust.1 

pkt 6. 

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowaniem znaków + i -, przyjmując następującą 

zasadę przeliczania średnich: 

 1 (1.00) 

 2 (2.00), 2+ (2.50), 2- (1,75) 

 3 (3.00), 3+ (3,50), 3- (2,75) 

 4 (4.00 ),4+ (4,50) , 4- (3,75) 

 5(5.00), 5+ (5.50), 5- (4,75) 

 6 (6.00) 

5. Oceny śródroczne i końcoworoczne SA zapisywane bez znaków + i -. 

Tryb ustalania półrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

§ 93 

1. Klasyfikowanie przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym: po pierwszym półroczu 

i na koniec roku szkolnego. 

  1.1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej. 

2. Klasyfikowanie śródroczne oraz  końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych zgodnie z obowiązkiem szkolnym ucznia oraz zgodnie z prawami 

i obowiązkami ucznia, a także oceny zachowania. 
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3. Na klasyfikację końcową składają się : 

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio 

w klasie programowo najwyższej, 

b) roczne oceny klasyfikacyjne  zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się odpowiednio w klasach programowo niższych, 

c)  roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

 

§ 94 

Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę do średniej ocen klasyfikacji 

półrocznej i rocznej wlicza się także ocenę z religii lub etyki. 

 

§ 95 

1. W klasach gimnazjalnych ocena za I i za II półrocze jest ustalana na podstawie minimum 

dwóch ocen cząstkowych obejmujących różne formy aktywności ucznia i jest średnią 

ważoną, z zastrzeżeniem § 90. 

2. Nauczyciel przyznaje każdej z aktywności, zgodnie z opracowanym przez siebie 

przedmiotowym systemem oceniania, odpowiednią wagę w celu wyliczenia średniej 

ważonej w skali od 1 do 3 punktów, z zachowaniem zasady, że najwyższą wagę mają 

sprawdziany i testy z większej partii materiału. 

3. Szczegółowe zasady ustalenia oceny  śródrocznej i końcoworcznej na podstawie średniej 

ważonej znajdują się w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

 

§ 96 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

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

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki uniemożliwia ustalenie półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza 

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń 
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fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii. 

4. Uczeń jest zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza wskazującej, jakich ćwiczeń 

fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. Uczeń ten uczestniczy 

w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, 

wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany 

i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować 

wymagania edukacyjne  niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do 

indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza. 

5. Uczeń może być  całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

Zwolnienia dokonuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego przez okres wskazany  w tej 

opinii. Uczeń ten nie bierze udziału w zajęciach wychowania fizycznego i przez okres 

zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu 

nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

6. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji 

Dyrektora Szkoły. 

 

Terminy i tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

§ 97 

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

§ 98 

1. Po podjęciu przez Radę Pedagogiczną decyzji o przeprowadzeniu egzaminu 

poprawkowego Dyrektor Szkoły uruchamia wewnętrzną procedurę: 

1.1.Powołanie przez Dyrektora komisji w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel, zajmujący w szkole inne stanowisko 
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kierownicze,  jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako 

członek komisji. 

1.2. Opracowanie tematów egzaminacyjnych z danego przedmiotu przez nauczycieli 

danego przedmiotu; zatwierdzenie tematów przez dyrektora szkoły zgodnie 

z podstawą kształcenia ogólnego i wymaganiami na ocenę dopuszczającą. 

1.3. Ustalenie terminu egzaminu, zgodnie z założeniem, że egzamin odbywa się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza 

Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

Uczeń, który z przyczyn losowych 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. 

1.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

1.5. Sprawdzenie prac przez komisję i podjęcie decyzji; ustalenie oceny i powiadomienie 

ucznia. Uczeń ma prawo wglądu do swojej pracy  na terenie szkoły w obecności 

członków komisji lub Dyrektora Szkoły. 

2. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza  protokół zawierający: skład komisji, 

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

Terminy i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

§ 99 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej półrocznej lub rocznej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  
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§ 100 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na pisemny wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 

nauki, 

b) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

4.  Uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice mogą wystąpić – nie później niż tydzień przed 

konferencją  klasyfikacyjną – z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły 

o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

§ 101 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia , o którym mowa w § 100 ust. 3 

pkt b nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, 

plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

2. Uczniowi, o którym mowa w § 100 ust. 3 pkt b nie ustala się oceny zachowania. 

3. Po wpłynięciu wniosku od ucznia lub jego rodziców o przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia , o którym mowa w § 100 ust.2, po podjęciu 

przez Radę Pedagogiczną decyzji o przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego 

Dyrektor Szkoły uruchamia wewnętrzną procedurę: 

3.1. Powołanie komisji egzaminacyjnej dla ucznia, o którym mowa w § 100 ust.1, 2, 

3 pkt a w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako 

przewodniczący komisji. 

b) nauczyciel lub nauczyciele, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne  jako członek (członkowie) komisji. 

3.2.Powołanie komisji egzaminacyjnej dla ucznia, o którym mowa w § 109 ust. 3 pkt 

b w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko 
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kierownicze – przewodniczący komisji, 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania dla danej klasy. 

3.3. Opracowanie tematów egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu przez 

nauczycieli właściwego przedmiotu; zatwierdzenie tematów przez dyrektora 

szkoły zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego i wymaganiami na daną ocenę. 

3.4. Ustalenie liczby zajęć edukacyjnych, z których może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia egzaminu oraz terminu egzaminu, nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, po wspólnych ustaleniach z uczniem i jego rodzicami. 

Dyrektor informuje ich pisemnie o terminie egzaminu klasyfikacyjnego. Uczeń, 

który z przyczyn losowych nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu 

klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

3.5. Przeprowadzenie egzaminu;  egzamin przeprowadza się w formie pisemnej 

i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, 

zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

3.6. Sprawdzenie prac przez komisję i podjęcie decyzji; ustalenie oceny 

i powiadomienie o wyniku egzaminu ucznia. Uczeń ma prawo wglądu do swojej 

pracy na terenie szkoły w obecności członków komisji lub Dyrektora Szkoły. 

4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, 

termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz 

uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice ucznia.  

6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla  ucznia, który przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje 

we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka, 
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w skład komisji, o której mowa w pkt 3.1. w przypadku, gdy w szkole nie ma 

nauczyciela danego języka obcego, Dyrektor Szkoły może powołać nauczyciela 

danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu 

z Dyrektorem tej szkoły.  

 

§ 102 

1. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, za wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego oraz z zastrzeżeniem § 104. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w § 100 ust. 3 pkt a półroczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

3. W przypadku ucznia, o którym mowa w § 100 ust. 3 pkt a ustalona przez wychowawcę 

klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 104.  

 

§ 103 

1. Uczeń nieklasyfikowany po I półroczu kontynuuje naukę w II półroczu, a jego roczna 

klasyfikacja obejmuje materiał z całego roku nauczania danych zajęć edukacyjnych. 

2. Uczeń niesklasyfikowany do 31 sierpnia nie jest promowany i powtarza ostatnią 

programowo klasę, do której uzyskał promocję. 

 

Odwoływanie się ucznia i jego rodziców od otrzymanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

§ 104 

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 trybem ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych 

2. Warunkiem odwołania się od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest 

uzyskanie na I półrocze co najmniej poprawnej oceny zachowania. 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, od której uczeń się odwołuje, może być 
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podwyższona o jeden stopień wyżej. 

4. W przypadku stwierdzenia, że: 

a) końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, 

b)  końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 

uruchamia wewnętrzną procedurę: 

4.1.Powołanie przez Dyrektora dla uczniów, których dotyczy § 104 ust.4 a komisji 

w składzie: 

a) Dyrektor albo nauczyciel, zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, jako 

przewodniczący komisji, 

b) Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący, 

c) dwóch nauczycieli ze szkoły macierzystej ucznia lub innej szkoły, prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne, jako członkowie komisji. 

4.2. Opracowanie tematów egzaminacyjnych przez nauczycieli danego przedmiotu; 

zatwierdzenie przez dyrektora szkoły zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego 

i wymaganiami na daną ocenę. 

4.3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami. 

4.4. Przeprowadzenie sprawdzianu; sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej, 

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego, z których ma formę przede wszystkim zajęć praktycznych. 

4.5.Sprawdzenie prac przez komisję i podjęcie decyzji; ustalenie oceny i powiadomienie 

ucznia. Uczeń ma prawo wglądu do swojej pracy na terenie szkoły w obecności 

członków komisji. 

4.6. Z przeprowadzonego sprawdzianu komisja sporządza protokół zawierający: skład 

komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

4.7.Powołanie przez Dyrektora dla uczniów, których dotyczy § 104 ust.4b komisji 

w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel, zajmujący w szkole inne stanowisko 

kierownicze, jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, jako członek komisji, 
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c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, jako członek komisji, 

d) pedagog szkolny, jako członek komisji, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, jako członek komisji, 

f) przedstawiciel rady rodziców, jako członek komisji. 

4.8.Uzgodnienie terminu posiedzenia komisji; po uzgodnieniu  z rodzicami, 

przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielem Rady Rodziców, 

Dyrektor Szkoły informuje pisemnie wszystkich członków komisji o terminie 

posiedzenia. 

4.9. Przebieg posiedzenia komisji : 

a) analiza dokumentów szkolnych, na podstawie których została wystawiona 

roczna klasyfikacyjna ocena zachowania, od której uczeń się odwołuje, 

b)  ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz  z uzasadnieniem. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

7. Przepisy § 97 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna 

Ocenianie zachowania 

§ 105 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach gimnazjalnych, ustala 

się według następującej skali: 

a) wzorowe; 

b) bardzo dobre; 

c) dobre; 

d) poprawne; 

e) nieodpowiednie; 

f) naganne. 

3. Szczegółowe kryteria zachowania określa Regulamin Oceniania Zachowania ZS im. 

Armii Krajowej w Zaczerniu. 

4. 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 poradni specjalistycznej. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem 

ust. 7 

6. Rodzice ucznia, który otrzymał półroczną naganną ocenę zachowania, zobowiązani są  

ustalić razem z wychowawcą klasy realne sposoby, umożliwiające poprawę zachowania 

ucznia w kolejnym półroczu. 

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

  

Informacja zwrotna 

§ 106 

1. Informacje do rodziców są przekazywane przez  dziennik elektroniczny. 

2. Wychowawca klasy przygotowuje dla rodziców na zebrania klasowe pisemne informacje 

zawierające: 

a) oceny cząstkowe ucznia (na zebrania półroczne - oceny sródroczne) 

b) uwagi o frekwencji ucznia, 

c)  propozycje skontaktowania się ze wskazanym nauczycielem przedmiotu (na 
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ustny wniosek wymienionych nauczycieli skierowany do wychowawcy przed 

zebraniem), 

d) uwagi o zachowaniu ucznia. 

 

§ 107 

1. Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców zapisem w dzienniku elektronicznym 

o przewidywanych ocenach klasyfikacji półrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych 

i zachowania na tydzień przed klasyfikacją, 

2. Rodzic potwierdza odbiór ww informacji w formie elektronicznej. 

3. Informacja o ocenie niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania,  musi być 

przekazana na miesiąc przed terminem klasyfikacji. W przypadku nieodebrania tej 

informacji przez rodziców lub braku potwierdzenia odbioru, szkoła wysyła informację 

w postaci pisemnej. Pisemną informację dla ucznia i jego rodziców o przewidywanej na 

koniec półrocza lub roku szkolnego ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub 

przewidywanej ocenie nagannej zachowania wychowawca przygotowuje w dwóch 

egzemplarzach (jeden otrzymują rodzice ucznia - jako list za potwierdzeniem odbioru, 

drugi - Dyrektor Szkoły). Informację podpisują nauczyciele przedmiotów, z których 

uczeń jest zagrożony i wychowawca klasy. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

§ 108 

1. Uczeń lub jego rodzice w terminie do trzech dni po uzyskaniu informacji o 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych mogą 

wystąpić z pisemnym wnioskiem do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia o 

przystąpienie do poprawy przewidywanej oceny na ocenę o jeden stopień wyżej. 

2. Nauczyciel, do którego uczeń zwrócił się z wnioskiem o poprawę rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przekazuje uczniowi w obecności Dyrektora 

Szkoły informację o wymaganiach edukacyjnych, jakie powinien spełnić na wskazaną 

przez siebie ocenę oraz ustala termin poprawy przewidywanej oceny, nie później niż na 4 

dni przed klasyfikacją.  

3. Poprawa przewidywanej oceny ma formę sprawdzianu. Sprawdzian składa się z części 

pisemnej i ustnej uwzględniających zakres materiału nauczania danych zajęć 
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edukacyjnych z całego roku szkolnego zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na ocenę 

wskazaną we wniosku ucznia. 

4. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w obecności komisji, składającej się z: 

a) nauczyciela przedmiotu, do którego uczeń zwrócił się z wnioskiem, 

b) nauczyciela przedmiotu pokrewnego,  

c) pedagoga szkolnego. 

5. Po zakończeniu sprawdzianu komisja sprawdza pracę i ustala ocenę. O wyniku 

sprawdzianu powiadamia ucznia w dniu pisania sprawdzianu. 

6. Z przeprowadzonego sprawdzianu komisja sporządza protokół zawierający: skład 

komisji, termin sprawdzianu, ocenione zadania pisemne wykonane przez ucznia  

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Sporządzony protokół komisja 

przekazuje Dyrektorowi Szkoły. 

Realizacja programów wspomagających uzupełnianie braków w wiadomościach 

i umiejętnościach ucznia 

§ 109 

1. Uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji półrocznej, szkoła 

stwarza możliwości uzupełnienia braków w ramach zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, 

korekcyjno - kompensacyjnych, konsultacji z nauczycielem przedmiotu lub realizacji 

programu wspomagającego uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach 

ucznia. 

2. O proponowanych uczniowi sposobach uzupełnienia wiadomości i umiejętności 

informuje rodziców wychowawca klasy po zebraniu klasowym podsumowującym pracę 

za I półrocze. 

§ 110 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji półrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia może mu uniemożliwić lub istotnie utrudnić kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń uzyskał ocenę 

niedostateczną w porozumieniu z wychowawcą klasy przygotowuje program, 

wspomagający uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia. 

2. Nauczyciel przedmiotu poddaje dokładnej analizie dokonania ucznia w I półroczu i na tej 

podstawie przygotowuje w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć 

edukacyjnych w II półroczu szczegółowy program wspomagający, uwzględniający 
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możliwości i ewentualne deficyty rozwojowe ucznia. 

3. Program wspomagający uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia 

może obejmować: 

a) zestaw ćwiczeń, jakie uczeń powinien wykonać, aby nabyć niezbędne umiejętności, 

b) szczegółowy zakres materiału poznawczego, jaki warunkuje dalszy proces kształcenia, 

c) wykaz prac, których nie wykonał w trakcie I półrocza, a które są istotne dla dalszej 

nauki, 

d) wykaz lektur, jakie powinien przeczytać, 

e) zobowiązanie do uczęszczania na organizowane przez szkołę zajęcia. 

4. Sporządzony przez nauczyciela program wspomagający jest elementem kontraktu 

podpisywanego przez dwie strony: ucznia i nauczyciela. Rodzice są pisemnie 

poinformowani przez wychowawcę o ustalonych warunkach kontraktu i prezentacji. 

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

§ 111 

1. W klasie III gimnazjum  jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

2. Egzamin przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Szczegółowe informacje, dotyczące dostosowań, ogłaszane są w komunikacie dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej  CKE do 

końca sierpnia, poprzedzającego dany  rok szkolny.  

4. Uczniowie mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do 

ich indywidualnych potrzeb na podstawie orzeczenia lub opinii wydanych przez 

publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, zaświadczenia 

lekarskiego lub wniosku Rady Pedagogicznej. 

5. Orzeczenie lub opinia powinny być wydane nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym odbywa się egzamin, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu III 

klasy Szkoły Podstawowej. 

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

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

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

7. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkołach średnich mogą 
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być zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu, na podstawie orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na pisemny wniosek rodziców, zaopiniowany 

przez Dyrektora Szkoły. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym 

terminie określonym przez dyrektora Komisji Centralnej. 

9. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, 

powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do egzaminu w roku następnym. 

10. Uczeń, który jest laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

z jednego z trzech przedmiotów (tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie równoważne 

jest z uzyskaniem maksymalnej ilości punktów z danej części egzaminu. Zaświadczenie 

przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

11. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym oraz nie wpływa on na 

ukończenie szkoły przez ucznia. 

12. Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego reguluje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.21 grudnia 2016r. 

 

Działania promujące uczniów 

§ 112 

1. W klasach gimnazjalnych świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał 

średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz 

bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania. 

2. Wykazy uczniów , którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, przygotowują  

wskazani przez Dyrektora nauczyciele i wywieszają na tablicy informacyjnej dla 

rodziców i uczniów. 

3. Uczeń z najwyższą średnią ocen i co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania otrzymuje  

nagrodę książkową, jego rodzice – list gratulacyjny. 

 

Warunki uzyskania promocji 

§ 113 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 
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edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, otrzymał oceny klasyfikacyjne 

roczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 105 ust. 7 

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne  ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, otrzymuje 

z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

5. Uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do 

klasy III, 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. 

6. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych 

i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z ocen 

odpowiednio rocznych lub końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych 

zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia  ocen z rocznych  lub końcowowrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić  

do liczby całkowitej  w górę.  

 

Warunki ukończenia gimnazjum  

§ 114 

1. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej i roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 105 ust.7. 

b) w ostatnim roku nauki w gimnazjum przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 
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2. O ukończeniu szkoły przez ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

3. Uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, 

1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. 

9.7. Pozostałe postanowienia 

 

§ 115 – Postanowienia końcowe 

1. W klasach gimnazjalnych używa się pieczęci urzędowej Gimnazjum im. Armii Krajowej 

w Zaczerniu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Dokumentacja klas gimnazjalnych, której rodzaj i prowadzenie określają odrębne przepisy 

jest prowadzona i przechowywana na dotychczasowych zasadach aż do zakończenia 

kształcenia w tych klasach. 

 

 

 

 

Rozdział 10: Przepisy końcowe 

 

§ 116 – Uroczystości Szkoły 

1. Szkoła posiada sztandar, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w Szkole 

i poza nią, podczas reprezentowania Szkoły. 

2. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się postawą i w nauce. Udział 

uczniów w poczcie jest dobrowolny.  

 

§ 117 – Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące 

tych spraw odrębne przepisy. 

2. Wszelkie zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

3. Statut uchwalony dnia 30. 11. 2017 r. 

4. Wchodzi w życie z dniem 1.12. 2017 r. 

 


