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Podstawa prawna: 

 
  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 

910), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie   

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz. U. z 2019r., 

poz. 502), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 61 poz. 624 ze zm.),   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów                                    

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.), 

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1870 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1534),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.         

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie       

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1309),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591),  

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku  szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.),  

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 ze zm.) 
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Rozdział 1 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu. 
2. Szkoła jest szkołą publiczną, a w jej skład wchodzi szkoła podstawowa.  
3. Siedziba szkoły mieści się w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 22a. 
4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kalisz. 
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

Rozdział 2 
 

§ 2 
 

Cele i zadania szkoły 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczego 

szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji              i ochrony zdrowia, a w 

szczególności: 
 

1) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej,  
2) zapewnia możliwość nauki religii,  
3) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim, 

 
4) zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna, 
 

5) umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
 

6) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,  
7) promuje zdrowy tryb życia.  

2. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.  
Wolontariat skupia się wokół działalności Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza 

„Ósemka”.  

1) Postanowienia ogólne  

 

a) Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych umożliwiając 

uczniom udział w działaniach wolontariatu. 

b) Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania  

w obszarze pomocy koleżeńskiej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

c) Wolontariuszem może być każdy uczeń, który wyraża taką chęć (uczniowie poniżej 13 

r.ż po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych). 

d) Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który 

nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków. 

e) Wolontariat szkolny sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 
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f) Wolontariat to dobrowolne świadome działanie na rzecz innych osób lub instytucji, 

wykonywane z własnej woli i bez wynagrodzenia. 

g) Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami 

pozarządowymi, fundacjami, których celem jest kształtowanie świadomości 

obywatelskiej, postaw demokratycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy 

historycznej, pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ochronie 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym. 

h) Wolontariat szkolny ma charakter altruistyczny. Ta forma aktywności uczniów 

rozumiana jest jako inicjatywa i działanie, w ramach której uczniowie udzielają wsparcia 

innym – swoim rówieśnikom, osobom potrzebującym czy społeczności lokalnej. Jest 

okazją do sprawdzenia siebie, wykorzystania posiadanych zainteresowań, uzdolnień, 

nawiązania współpracy z rówieśnikami, nauki nowych umiejętności, zdobycia wiedzy – 

do rozwoju siebie. Z perspektywy szkoły i nauczycieli praca z uczniami w ramach 

wolontariatu to dostarczanie im warunków do rozwoju. Jest to również forma działania 

profilaktycznego w postaci strategii działań alternatywnych i miejsca wzmacniania oraz 

inicjowania czynników chroniących. 

i) Podjęta współpraca może dotyczyć organizacji zajęć rozwijających zainteresowania  

i uzdolnienia, dydaktyczno- wyrównawczych, specjalistycznych, organizowanych dla 

uczniów wymagających szczególnego wsparcia w  rozwoju lub pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością. 

j)  Uczniowi, który podejmuje działania wolontaryjne wydawana jest „Karta Aktywności 

Wolontariusza”, w której jest odnotowana jego działalność na rzecz wolontariatu 

(załącznik nr 1). 

k)  Nad przebiegiem pracy wolontariatu czuwa nauczyciel – szkolny opiekun 

wolontariatu, który inicjuje powstanie grupy, zachęca do działania, monitoruje 

aktywność wolontariuszy, współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Radą 

Rodziców oraz różnymi organizacjami społecznymi. 

l)  Pracę opiekuna wolontariatu wspierają inni wyznaczeni nauczyciele, pracownicy, 

specjaliści oraz wychowawcy klas. 

 

 

2) Cele i sposoby działania 

 

a) Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy 

innym. 

b) Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

c) Udział w różnych akcjach charytatywnych. 

d) Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości  

i bezinteresowności. 

e) Przygotowanie uczniów do podejmowania działań dobroczynnych na rzecz 

środowiska lokalnego. 

f) Wychowywanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich. 

g) Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego. 
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h) Rozwijanie kreatywności i kształtowanie umiejętności działań zespołowych. 

 

3) Formy działania 

            Praca w ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariatu może odbywać się: 

a) Na terenie szkoły – jako pomoc koleżeńska, prace na rzecz szkoły, akcje dobroczynne, 

spotkania z zaproszonymi gośćmi. 

b) Poza terenem szkoły – praca na rzecz środowiska lokalnego, udział w różnych akcjach 

charytatywnych. 

      4)       Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza 

                 Prawa wolontariusza 

          

1. Wolontariusz ma prawo do wpływania na działania Szkolnego Klubu Wolontariatu 

poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów. 

2. Wolontariusze mogą podejmować działania w szkolnym wolontariacie w wymiarze  

nieutrudniającym naukę w szkole oraz obowiązki domowe. 

3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie wychowawcy i opiekuna wolontariatu. 

4. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej 

pracy. 

6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu 

związanych z wykonywaną pracą. 

 

          Obowiązki wolontariusza 

 

1. Uczniowie przed podjęciem działań wolontaryjnych zobowiązani są do 

przedstawienia pisemnej zgody rodziców na działania w wolontariacie, podpisania 

zobowiązania wolontariusza (załącznik nr 2) oraz pobrania karty aktywności 

(załącznik nr 1) od opiekunów wolontariatu. 

2. Wolontariusz przestrzega zasad zawartych w regulaminie Szkolnego Klubu 

Wolontariatu. 

3. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, 

szkoleniach, warsztatach i pracach Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

4. Wolontariusz z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię. 

5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa po wcześniejszym zaznajomieniu się z treścią 

regulaminów akcji, w których uczestniczy. 

6. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za niewywiązywanie się 

ze swoich obowiązków. 

7. Wolontariusz, prowadzi działania wolontaryjne w innej placówce niż szkoła i 

ubiega się o wpis na świadectwie, zobowiązany jest dostarczyć stosowne 

zaświadczenie   

z danej placówki do 30 maja danego roku szkolnego z wyszczególnieniem akcji,  

w których brał udział.    

8. Wolontariusz, który działa na terenie szkoły, aby uzyskać wpis musi wziąć udział  

w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu. 
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9. W celu uzyskania wpisu na świadectwie, wolontariusz jest zobowiązany do 

dostarczenia karty aktywności opiekunom wolontariatu do 10 czerwca danego roku 

szkolnego.    

 

                Zadania opiekuna wolontariatu 

 

1. Planowanie rodzaju działalności i opracowanie harmonogramu pracy Szkolnego 

Klubu Wolontariatu. 

2. Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży 

 z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków. 

3. Nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi 

współpracuje wolontariat szkolny. 

4. Koordynacja akcji charytatywnych przeprowadzanych na terenie szkoły. 

5. Promocja działań wolontariuszy na stronie internetowej szkoły. 

6. Monitorowanie działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

7. Roczne sprawozdanie z działalności szkolnego wolontariatu. 

 

                 Nagradzanie wolontariuszy 

 

1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza. 

2. Pochwały opiekuna, wychowawców oraz Dyrektora Szkoły. 

3. Wpis na świadectwie ukończenia szkoły, dzięki czemu uczeń ma przyznane punkty  

w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Warunkiem uzyskania wpisu jest udział  

w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu 

potwierdzone wpisem do Karty Aktywności Wolontariusza.  
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5) Załączniki 

 

Załącznik nr 1 

 

KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA – UCZNIA 

IMIĘ……..…………………….NAZWISKO…………………………...KLASA ……… 

 

 

 

 

Lp. D

a

t

a 

Rodzaj działania Podpis 

opiekuna 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 Uwagi:  
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Załącznik nr 2 
 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki …................................................................................... 

w pracach podejmowanych przez Szkolny Klub Wolontariusza, działający w Szkole 

Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu w roku szkolnym ………. 

                                                                                                                                                                                                                                            

………………………………………….  

                                                   (podpis rodzica/opiekuna) 
 

 

 

 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE WOLONTARIUSZA 

 

Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontaryjnej i decyduję się na 

członkostwo  

w Szkolnym Klubie Wolontariusza, działającym w Szkole Podstawowej nr 8 im. 

Bohaterów Westerplatte w Kaliszu w roku szkolnym 2022/2023. Przystępując do 

Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że zapoznałam/em się i zobowiązuję się do 

przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego 

wykonywania powierzonych mi zadań. 

…………………………………... 

(podpis wolontariusza) 
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c) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega  
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w 

szczególności:  
1) z niepełnosprawności,  
2) z niedostosowania społecznego,  
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,  
4) ze szczególnych uzdolnień,  
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,  
6) z zaburzeń komunikacji językowej,  
7) z choroby przewlekłej,  
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,  
9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 
 
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. Jest ona 
organizowana i udzielana we współpracy z:  
1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi 

dalej „poradniami”; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi  

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
 
5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz w formie:  
1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i 

kariery zawodowej, 

5) porad i konsultacji. 
 
Zajęcia te mogą prowadzić nauczyciele mający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zajęć 

w ramach obowiązkowego pensum,  nie zaś w ramach zajęć statutowych. 
 

Opcjonalnie praca ta może być wykonywana w ramach godzin ponadwymiarowych     – za 

dodatkowym wynagrodzeniem, o którym mowa w art.35 ust.3 KN. 

6. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez 
udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji. 
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7. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i 

ochrony zdrowia. 
8. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. W 

przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i 

koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,   w tym ustalenie 

dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w których 

poszczególne formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w Rozporządzeniu 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form oraz wnioski do 

dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.   
9. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane  
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

10. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 
11. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i 

opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

12.  Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 

się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w 

odrębnych przepisach. 

13.   Uczniom niebędącym obywatelami polskimi oraz uczniom należącym do mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, szkoła 

zapewnia integrację ze środowiskiem szkolnym, w tym w pokonaniu trudności adaptacyjnych 

związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. 
 

14. W szkole funkcjonuje zespół nauczycieli, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie 

zestawu programów nauczania, oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Pracą zespołu 

kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu. Dyrektor 

może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-

zadaniowe.  
15. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z:  

- pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem,  
- biblioteki,  
- świetlicy,  
- zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 
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16. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej.  
 

 

Rozdział 3 
 

§ 3  
Organy szkoły 

 

Organami szkoły są:  

1. Dyrektor szkoły.  
2. Rada Pedagogiczna.  
3. Rada Rodziców.  
4. Samorząd Uczniowski. 

 

§ 4  
Dyrektor szkoły 

 
 
1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami. 

2.  W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Rodziców,     Radą 

Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.  
3.  Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

            i innym pracownikom szkoły,  
3) występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień  dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.  
4. Dyrektor szkoły w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,  
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
 

4) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji, 
 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły                          

i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 
 

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów 

przeprowadzanych w szkole,  
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8) przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły, 
 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest  

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 
 

10) zawiera umowy z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych szkoły, za 

wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym. 
 

11) przekonuje uczniów do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie przez 

wychowawców informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania.  
5. Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje wicedyrektor. 

 

§ 5 
 

Rada Pedagogiczna 
 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji  

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  
2. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  
4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:  

1) Zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny.  
2) Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.  
3) Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 

 

4) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 

5) Podejmuje uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dyrektora do 

Kuratora Oświaty w sprawie karnego przeniesienia uczniów.  
6) Uchwala statut szkoły i wprowadza zmiany do statutu.  
7) Opracowuje i uchwala zasady wewnątrzszkolnego oceniania.  
8) Uchwala regulamin swojej działalności.  

5.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
 

1) Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 
 

i pozalekcyjnych. 
 

2) Projekt planu finansowego szkoły.  
3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

 
4) Propozycje dyrektora  szkoły w sprawach  przydziału nauczycielom stałych prac 

 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 
5) Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników szkolnych.  

6. Rada Pedagogiczna ponadto:  
1) Ma prawo do wnioskowania o zwiększenie wymiaru zajęć w ramach godzin do 

dyspozycji dyrektora. 
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2) Może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie   z 

funkcji dyrektora lub wicedyrektora.  
3) Deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.  
4) Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.  
5) Głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły. 

 
6) Ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

organu prowadzącego.  
7) Uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli. 

 
8) Wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.  
9) Zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

 
10) Opiniuje wnioski rodziców dotyczące przyznania stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła 

II.  

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
 
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co 

najmniej połowy jej członków. 
 
9. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,  

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie  

i wzbogacenie form działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
 
10. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

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

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 

§ 6 
 

Samorząd Uczniowski 

 

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Samorząd Uczniowski składa się z następujących organów: 
  
                        - Samorząd uczniowski dla klas IV– VIII. 
 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu powszechnym, równym i tajnym. 
 

4.  Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

5.  Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

6.  Opiekunów Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie. 
 

7. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wyłoniony jest w demokratycznych wyborach pod  koniec 

kadencji danego samorządu (w miesiącu wrześniu każdego roku) zgodnie                          z 

uchwaloną ordynacją wyborczą. 
8. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie   
we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw ucznia, takich jak: 

1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  
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i stawianymi wymaganiami.  
2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania.  
3) Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

 
4) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.  
5) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

 

§ 7  
Rada Rodziców 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,  

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.  
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyczno – 

wychowawczego, 
 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 
 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom 

sprawującym nadzór pedagogiczny,  
4) wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe, 

 
5) organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz 

szkoły,  
6) wyrażanie opinii o pracy nauczycieli. 

 
 
 

§ 8 
 

Zasady współdziałania organów szkoły 
 

 

1. Szkoła zapewnia wszystkim organom możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 
w granicach i kompetencjach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty oraz przepisami 
statutu szkoły. 

 
2. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły 

 o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach poprzez:  
1) Wspólne posiedzenia przedstawicieli organów szkoły. 

 

 
 

2) Udział przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, z wyjątkiem posiedzeń w wyniku, których członkowie Rady Pedagogicznej 
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są zobowiązani do nieujawniania spraw naruszających dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców. 
 

3. Uczniowie i ich rodzice mają prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno  
– wychowawczych w danej klasie. W związku z tym, dyrektor szkoły i wychowawcy klas 

informują na zebraniach z rodzicami i godzinach wychowawczych o wszelkich zamierzeniach 

prowadzonych lub planowanych w szkole. 
 
4. Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami. W sytuacjach konfliktowych między organami 

szkoły, w celu ich rozwiązania stosowane są następujące zasady postępowania:  
1) Jeżeli stroną konfliktową nie jest dyrektor szkoły, to podejmuje on działania 

mediacyjne w celu rozwiązania sporu. 
 

2) Jeżeli stroną konfliktu jest dyrektor, to roli mediatora podejmuje się wicedyrektor lub 

przedstawiciel Rady Pedagogicznej wytypowany przez tą radę, 
 

3) Jeżeli działania mediacyjne nie prowadzą do rozwiązania konfliktu, to w celu rozstrzygnięcia 

sporu Rada Pedagogiczna powołuje zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele 

wszystkich organów szkoły po jednej osobie  
4) Rozstrzygnięcia zespołu są ostateczne.  

5. Zasady kontaktów rodziców ze szkołą.  
1) Rodzice spotykają się z nauczycielami na zebraniach-wywiadówkach, na 

dyżurze nauczycieli dla rodziców. 
 

2) W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu są oni zobowiązani ustalić z 

wychowawcą klasy inny termin spotkania. 
 

3) Jeżeli rodzice nie skontaktują się z wychowawcą w innym terminie, szkoła nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności z tytułu nie poinformowania rodziców o sprawach omawianych na 

wywiadówce.  
4) Miejscem spotkań jest wyłącznie budynek szkoły. 

 
5) Decyzję o telefonicznym przekazywaniu wszelkich informacji dotyczących uczniów ich 

rodzicom, pozostawia się w gestii nauczyciela.  
6) Pracownicy szkoły nie udzielają żadnych informacji anonimowym rozmówcom. 

 
7) Rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka, 

jeżeli trwa ona dłużej niż 14 dni. W przypadkach, gdy tego nie uczynią, wychowawca ma 

obowiązek ustalenia przyczyn nieobecności ucznia. 

8) Dopuszcza się dodatkowe indywidualne spotkania z rodzicami  

w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu terminu.  
9) Nauczyciel w trakcie lekcji oraz podczas pełnienia dyżuru nie przyjmuje rodziców.  
10) Kontakt może odbywać się także drogą elektroniczną. 

 

§ 9  
Organizacja szkoły 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych warunkach 

demograficznych.  
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3. Zajęcia w szkole prowadzone są:  
1) W systemie klasowo– lekcyjnym. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych 

 
w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  

w tygodniowym rozkładzie, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonej formy,  

np. projektu edukacyjnego. 
 

2) W grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 

grupy z informatyki, języka obcego, wychowania fizycznego: 
 

a. na zajęciach edukacyjnych z informatyki i języków obcych dokonuje się 

podziału na grupy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, 
 

b. zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych, 
 

c. zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VIII mogą być prowadzone 

oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.  
3) W toku nauczania indywidualnego.  
4) W formie realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

 
5) W formie zblokowanych zajęć dla oddziału w wymiarze wynikającym z ramowego planu 

nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie 

zblokowanych zajęć z: języka polskiego, matematyki, przyrody i języka obcego 

nowożytnego. 
 

6) W systemie wyjazdowym o strukturze międzyklasowej: wycieczki turystyczne i 

krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe.  

4.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
 

5. Dla uczniów klas IV- VIII organizuje się zajęcia z zakresu wychowanie do życia  
w rodzinie, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 19 godzin w każdej klasie, w 
tym po 5 godzin z podziałem na grupy dla chłopców i dziewcząt. 

 

- Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli  jego rodzice  (prawni opiekunowie) 
 

zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec  udziału ucznia 
 

w zajęciach. 
 

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

6. Zwolnienie z zajęć. 
1) Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

zajęć komputerowych po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły (wydanej na podstawie 

podania rodzica oraz odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego). 
 

2) Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 

na zajęciach informatyki oraz uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii ma obowiązek 

przebywania w świetlicy szkolnej, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w 

danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

 
  

3) Ww. uczeń może być zwolniony do domu z lekcji wychowania fizycznego,                      z 

lekcji informatyki lub nie uczęszcza na lekcje religii, po spełnieniu warunków: 
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a. lekcje wychowania fizycznego, informatyki i religii, z których uczeń ma być zwolniony 

umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,  
b. w pozostałych przypadkach uczeń przebywa w świetlicy. 

 
7. Rodzice uczniów klas pierwszych, przez pierwszy miesiąc nauki w szkole (wrzesień) mogą 

odprowadzać dzieci do szatni. W szatni czeka na nie wychowawca i z tego miejsca dzieci już 

tylko pod jego opieką udają się do sali lekcyjnej. Począwszy od miesiąca października dzieci 

samodzielnie wchodzą na teren szkoły. 
 
8. Rodzice uczniów klas programowo wyższych nie wchodzą na teren szkoły. Jeżeli chcą spotkać 

się z nauczycielem podają paniom na portierni swoje imię, nazwisko i oczekują  
      w holu na zejście nauczyciela. 
 
9. Dzieci, które korzystają ze świetlicy szkolnej i przychodzą wcześniej niż 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć edukacyjnych mają obowiązek przebywać w świetlicy.  
10. W szkole obowiązuje dziennik lekcyjny elektroniczny, dostępny pod adresem -  

https://sp8kalisz.mobidziennik.pl, w pozostałych przypadkach papierowy. 

§ 10 
 

Szczegółowa organizacja zajęć 
 
 
1. Szkołę tworzy, przekształca i znosi Rada Miejska Kalisza w porozumieniu  z Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu.  
2. Prawną podstawą działalności szkoły jest niniejszy statut. 
 
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 

kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja danego roku. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

5. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. 

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od początku roku szkolnego do 

końca stycznia (następnego roku), lub do ferii 

zimowych, jeżeli rozpoczynają się one wcześniej niż z końcem stycznia. Okres drugi 

rozpoczyna się odpowiednio od 1 lutego. 

6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w 
systemie klasowo- lekcyjnym. 

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

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 
 
8. Dzieci w wieku 7 – 10 lat mogą samodzielnie wracać ze szkoły do domu, po uprzednim 

wyrażeniu pisemnej zgody rodziców i na ich całkowitą odpowiedzialność. 
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9. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów 
rozwojowych dziecka:  

- etap I – klasy I-III,  
- etap II – klasy IV-VIII. 

 

10. Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są święta państwowe i kościelne uchwalone przez 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, ale nie opiekuńczo – 

wychowawczych jest 14 października (Dz. U. z 2017r. poz. 11489), ponadto Samorząd 

Uczniowski w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i po akceptacji przez dyrektora szkoły ma 

prawo zaplanować zajęcia wychowawcze związane   
z dniami:  

- 21 marca – Dzień Wiosny,  
- 1 kwietnia – Prima Aprilis,  
- 1 czerwca – Dzień Dziecka i Sportu.  

11. Rekrutacja uczniów:  
1) Szkoła przeprowadza nabór w oparciu o rejonizację. 

  
2) Do klasy pierwszej przyjmowane są:  

a. dzieci siedmioletnie,  
b. dzieci sześcioletnie – na wniosek rodziców  

3) Nabór dzieci do klasy pierwszej w każdym roku szkolnym odbywa się zgodnie  
z terminem i regułami ustalonymi przez organ prowadzący. 

 
4) Rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą szkoły oraz zasadami naboru pod 

adresem http://nabor.pcss.pl/kalisz/ lub na stronie szkoły. 
 

5) Kartę zgłoszenia do klasy pierwszej rodzic może pobrać na stronie internetowej szkoły 

lub osobiście w sekretariacie szkoły. 
 

6) Wypełniony wniosek rodzic składa osobiście w sekretariacie szkoły. Rejestr 

wniosków prowadzi sekretarz szkoły. 
 

7) Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 

poradni psychologiczno– pedagogicznej. 
 

8) Dyrektor szkoły przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły 

obwód. 
 

9) Na prośbę rodziców dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli 

pozwalają na to warunki organizacyjne i lokalowe. 
 

10) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są  zobowiązani do:  
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia szkolne;  
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;  
c) informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły o 

               realizacji obowiązku szkolnego poza granicami kraju. 
 

11) Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnienie przez 

dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem 

przedszkolnym i obowiązku szkolnego poza szkołą.  
12)   Zezwolenie, o którym mowa w ustępie 21, może być wydane, jeżeli:  
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a. wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do 31 maja,  
do wniosku dołączono:  

-  opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
 

-  oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, 
 

-  zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenie, uzgodnionej 

na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. 
  

13) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne elementy określa 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  

i publicznych przedszkoli. 

§ 11 
 

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów 
 

 

1. Ocenianiu podlegają :  
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 
 

2. Wewnątrzszkolne  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 podstawy programowej, określonej w 
odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę 

podstawę. 

 

3. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
opracowuje nauczyciel bądź zespół nauczycieli dla każdego przedmiotu nauczania oraz poziomu 
nauczania w oparciu o podstawę programową, stanowiące przedmiotowe zasady oceniania, które 
nie mogą być sprzeczne ze statutem.  
1) wymagania edukacyjne nauczyciel (nauczyciele) przekazują dyrektorowi szkoły do dnia 1 

września danego roku szkolnego.  
2) uczniowie otrzymują w pierwszym tygodniu nauki przedmiotowe zasady oceniania w formie 

komunikatu w dzienniku elektronicznym. 
 
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy i nauczycieli 

stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

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

 
6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
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1) Poinformowanie uczniów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 
zakresie.  

2) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do 
dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  

3) Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

4) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i 

rodziców.  
2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania. 

3) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania.  

6) Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej  
(śródrocznych) oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 
postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

8.  Zasady oceniania:  
1) Wystawiając oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, bierze się pod 

uwagę wszystkie oceny, uwzględnia się wszystkie elementy oceniania, zgodnie                z 
przedmiotowymi systemami oceniania.  

2) 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 lub indywidualnego 

nauczania a także opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,                   w tym poradni 
specjalistycznej.  

3) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt 4) i 5).  

4) 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.  

5) Ocenianie przedmiotowe uwzględnia specyfikę przedmiotu. Przy ustalaniu oceny z wychowania 
fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych będzie brany w 

szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć.  
6) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

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

7) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, 
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb  
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Psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom.  

8) Zasady dotyczące przeprowadzania prac pisemnych:  
a. z języka polskiego i matematyki przeprowadza się w każdym semestrze minimum dwie 

prace klasowe zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 
b. w tygodniu mogą odbyć się tylko trzy zapowiedziane prace pisemne (prace klasowe, 

sprawdziany), jednego dnia tylko jedna (nie dotyczy to np. prac klasowych przekładanych 
na inny termin na prośbę uczniów), 

c. prace klasowe i  sprawdziany są obowiązkowe; w przypadku nieobecności ucznia podczas 
planowanej formy sprawdzającej wiedzę nauczyciel wpisuje skrót; dz ( do zaliczenia) 
jeżeli uczeń nie dopełnia obowiązku średnia ocen zostaje obniżona o 0,4 za każdym 
razem; po zaliczeniu materiału skrót dz zostaje zastąpiony  właściwą oceną.   

d. jeżeli uczeń będzie nieobecny z ważnych powodów (choroba, wypadki losowe), będzie 
zobowiązany napisać pracę klasową w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,  

e. ilość prac klasowych z pozostałych przedmiotów ustalają nauczyciele                    w 
zależności od specyfiki przedmiotu, oceny poprawionych prac klasowych będą podawane 
uczniom w ciągu dwóch tygodni od napisania prac. 

 

9.    Zasady poprawiania ocen:  
1) uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu w 

terminie ustalonym przez nauczyciela (nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni), o ile 
niezadowalający wynik sprawdzianu nie wynika z lekceważącego stosunku ucznia do procesu 

edukacji, przedmiotu, nauczyciela lub samego sprawdzianu. Uczeń poprawia ocenę tylko raz; 
w szczególnych przypadkach nauczyciel może wydłużyć uczniowi czas poprawy. 

2) w ciągu półrocza uczeń ma prawo poprawić z każdego przedmiotu jedną wybraną ocenę 
pozytywną; nauczyciel wpisuje do dziennika i bierze pod uwagę tylko ocenę wyższą od 
poprawianej,  

3) zasady oceniania nie ulegają zmianie,  
4) zakres materiału oraz forma poprawiania oceny pozostają bez zmian. 

 

10. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu okresu, jednak  z przedmiotów 
prowadzonych w wymiarze 1 godziny tygodniowo - 1 raz w ciągu okresu. 

 

11. Nie ocenia się ucznia bezpośrednio po chorobie i w trudnej sytuacji losowej. 
 
12. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna niedostateczna może być zmieniona 

tylko po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego. 
 
13. 1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o:  
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

wynikających z realizowanej podstawy programowej oraz programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
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2) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
 

14. Oceny z zajęć edukacyjnych: 
A. W klasach I –III obowiązuje następujący system oceniania uczniów:  

1) W edukacji zintegrowanej ocena pełni głównie funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu 
szkolnej kariery ucznia oraz motywuje go do nauki. Jej celem jest monitorowanie rozwoju 
ucznia.  

2) Ocenie podlega praca i postępy ucznia, a nie stan jego wiedzy. Ocena jest informacją o 
aktywności, postępach i trudnościach oraz uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia.  

3) W ocenianiu bieżącym nauczyciel stosuje bezpośrednio oceny: werbalną, pisemną, punktową 
lub ikoniczną.  

4) Ocena postępów w nauce religii jest wyrażona stopniem. 

5) Skala ocen bieżących w klasach I-III: 

- Znakomicie (Z) Uczeń posiada bardzo dużą wiedzę często wykraczającą poza wymagania 

programowe, wykazuje się zaangażowaniem w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. 

Pracuje samodzielnie, a sytuacje problemowe rozwiązuje w sposób nieszablonowy. 

- Bardzo dobrze (B) Uczeń w pełni opanował wymagania programowe. Zdobytą wiedzę 

wykorzystuje w praktyce. Pracuje bez asysty nauczyciela rozwiązując zadania złożone i 

niestandardowe. 

   - Dobrze (D) Uczeń opanował wymagania programowe w stopniu umożliwiającym dalszy 

rozwój. Poznaną wiedzę stosuje w praktyce. Rozwiązując zadania złożone         i 

niestandardowe wymaga asysty nauczyciela. 

- Poprawnie (P) Uczeń opanował wymagania programowe w stopniu podstawowym. Poznaną 

wiedzę stosuje w praktyce, jednak tylko pod kierunkiem nauczyciela. Samodzielnie 

rozwiązuje jedynie zadania proste. 

- Słabo (S) Uczeń opanował wymagania programowe w minimalnym stopniu. Pracuje tylko 

przy pomocy nauczyciela, wymaga asysty podczas rozwiązywania zadań prostych. 

- Bardzo słabo (Bs) Uczeń nie opanował wymagań programowych. Nie potrafi pracować 

nawet przy pomocy nauczyciela.   
6) Ocenianie sprawdzianów i prac klasowych: 

Znakomicie:      100%-91% 

Bardzo dobrze:  90%- 80% 

Dobrze:             79%  - 65% 

Poprawnie:        64% - 46% 

Słabo:                45% - 26% 

Bardzo słabo:    25% -  0%  
7) Ocenianie bieżące polega na ustnej ocenie wobec całej klasy lub indywidualnie: pochwała lub 

zachęta do dalszej aktywności, pisemnej oceny w postaci krótkiej informacji w zeszycie 
ucznia, oceny w dzienniku lekcyjnym według ww. skali.  

8) Nauczyciel w ocenianiu wewnątrzklasowym używa również znaczków (pieczątek). 

B. W klasach IV-VIII obowiązuje następujący system oceniania uczniów:  
1) Przedmioty oceniania: 

1. wiedza i umiejętności, 

2. postępy w nauce, 
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3. systematyczność, 

4. samodzielność pracy, 

5. aktywność, 

6. umiejętność współpracy, 

7. praca domowa, 

8. prezentacja wyników pracy, 

9. udział w lekcji. 

2) Formy oceniania bieżącego: 

a) ustne : 

1. swobodne wypowiedzi uczniów podczas zajęć lekcyjnych, 

2. dyskusja, burza mózgów, 

3. powtórzenie materiału, 

4. zdolność syntezy i analizy, 

5. odpytywanie z bieżących lekcji,  
6. utrwalenie materiału ze zwróceniem uwagi na precyzyjne formułowanie wypowiedzi,  
7. pogadanka, 

8. drama, 

9. recytacja, 

10. inscenizacja. 

b) pisemne: 

1. kartkówki, 

2. sprawdziany, 

3. prace klasowe, 

4. prace semestralne, 

5. prace domowe, 

6. dłuższe wypowiedzi pisemne na określony temat, 

7. referaty wzbogacone o informacje uzyskane spoza podręcznika, 

8. graficzna forma przedstawienia tematu, problemu, 

9. konkursy i gry dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela, uczniów, 

10. dzienniki obserwacji, 

11. teczki tematyczne, 

12. port folio. 

 

c) doświadczalne: 

1. projekty edukacyjne, 

2. prezentacje multimedialne, 

3. doświadczenia laboratoryjne, 

4. obserwacje, 

5. rozwiązywanie zadań problemowych, 

6. testy sprawnościowe, 

7. elementy twórczości plastycznej i technicznej.  
3) Powyższe formy oceniania stosuje się zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania i 

specyfiką przedmiotu.  
4) Ocenianie bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych jest 

oparte na systemie cyfrowym według następującej skali: 
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Ocena cyfrowa Ocena słowna Zapis skrócony 
   

1 niedostateczny ndst 
   

2 dopuszczający dop 
   

3 dostateczny dst 
   

4 dobry db 
   

5 bardzo dobry bdb 
   

6 celujący cel 
   

 

     Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

     Dopuszcza się stosowanie skrótów w dzienniczkach i zeszytach uczniowskich.  
     Nauczyciel formułując oceny bieżące, śródroczne i roczne opiera się na następujących kryteriach:  

1. stopień celujący- otrzymuje uczeń, który:  
- posiada szeroką wiedzę, umożliwiającą uczestnictwo w konkursach przedmiotowych 

i międzyprzedmiotowych,  
- biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami                w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych objętych podstawą 
programową dla danego przedmiotu i danej klasy,  

 -      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

2. stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:  
 - w zakresie wiedzy posiada opanowany pełen zakres podstaw programowych i 

realizowanego programu nauczania,  
 -  w zakresie umiejętności potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy stosując 

zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach;  
3. stopień dobry – otrzymuje uczeń, który: 

- poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności,  
- rozwiązuje i wykonuje samodzielnie zadania teoretyczne lub praktyczne    w 
sytuacjach typowych,  
- posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów; 

4. stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który:  
-opanował podstawowe treści podstaw programowych umożliwiające mu  postęp, 

 - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
trudności, czasem z pomocą nauczyciela;  

 5. stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który: 

 -spełnia wymagania podstawowe,  
 - ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, jednak przy pomocy nauczyciela 

udziela odpowiedzi na postawione pytanie,  
 - rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

często z pomocą nauczyciela;  
 6. stopień niedostateczny- otrzymuje uczeń, który:  

 - posiada braki w opanowaniu podstaw programowych w zakresie minimum 
uniemożliwiające dalsze zdobywanie wiedzy,  
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 - nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy 
pomocy nauczyciela.  

5) Dopuszcza się stosowanie w ocenianiu bieżącym z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII 
następującej skali: 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3, 3-, 3+, 4, 4-, 4+, 5, 5-, 5+, 6-, 6, przyporządkowując im 
odpowiednie wartości w skali: 
 

Ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

Wartość 6 5,75 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1 

  
6) Uczeń jest oceniany systematycznie. 

Prace klasowe i sprawdziany przeprowadza się po zakończeniu danego działu lub większej 

partii materiału. Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić lekcję powtórzeniową przed 

sprawdzianem lub pracą klasową i podać zagadnienia (NACOBEZU). 

7) Prace klasowe z języka polskiego i matematyki są wykonywane w osobnych zeszytach lub na 

indywidualnych kartach i przechowywane w teczkach klasowych. 

 8)   Kartkówki z ostatnich trzech tematów mogą się odbywać bez zapowiedzi. 

 9)   Nauczyciel stosuje w formach pisemnych sprawdzania wiedzy i umiejętności skalę punktową. 

Skala punktowa w odpowiedniej formie jest podawana uczniom wraz z jej przeliczeniem na oceny: 

 

1. celujący        - 100% - 98% pkt, 

2. bardzo dobry   - 97% - 86% pkt, 

3. dobry               - 85% - 70% pkt, 

4. dostateczny     - 69% - 50% pkt, 

5. dopuszczający - 49% - 30% pkt, 

6. niedostateczny - 29% - 0% pkt. 

 

 10) Ocena okresowa i roczna uwzględnia wagę otrzymanych przez ucznia wyników według 

poniższych kryteriów:  

 

 

Ocenę roczną/końcową (OK) obliczamy według wzoru:  

 

 

                            suma iloczynów (suma ocen x „waga” wskaźnika)  

OK =  

                   suma iloczynów ( liczba ocen we wskaźniku x „waga” wskaźnika)  

 

Wynik zaokrąglamy według zasad matematycznych. 

 

 

 11)  Średniej ważonej przyporządkowuje się w sposób następujący ocenę klasyfikacyjną: 

 

Ocena Średnia ważona 

niedostateczny     do 1,50 

dopuszczający 1,51 - 2,60 
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dostateczny 2,61 - 3,60 

dobry 3,61 - 4,60 

bardzo dobry 4,61 - 5,50 

celujący                                      powyżej 5,50 

 

 12) Formy aktywności są przeliczane ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem wychowania 

fizycznego) według wag: 

 

L.p. Formy aktywności Waga 

1. Test / praca klasowa (w tym wypracowanie) 6 

2. Sprawdzian 5 

3. Poprawa sprawdzianu / testu / pracy klasowej 6/5 

4. 
Kartkówka ,w tym dyktando, w zależności od stopnia trudności 

 

4/3 

 

5. Odpowiedź ustna 4 

6. Zadanie domowe ,w zależności od stopnia trudności 3/2 

7. 
Ocena zewnętrzna (szpital, sanatorium) w przypadku braku wagi 

lub opisu oceny 

4 

8. Praca w zespole / parach 2/1 

9. Recytacja (dotyczy języka polskiego) 3 

10. Aktywność: 

- zadanie praktyczne (praca samodzielna na lekcji) 

 3 

 

– częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi 

(5 plusów przekłada się na ocenę celującą); 

3 

- udział w zajęciach dodatkowych 3 

– aktywność i zaangażowanie w uroczystości szkolne, 

przedstawienia teatralne 

3 

11. Umiejętności praktyczne: 

 

 

a. technika czytania, posługiwanie się źródłami informacji, krótkie  

wypowiedzi; 

3 

b. czytanie mapy; 1 

c. posługiwanie się przyrządami, dokonywanie pomiarów, 

mikroskopowanie, planowanie i przeprowadzanie doświadczeń, 

4 

d. plastyka:  

– prace plastyczne (staranność, oryginalność, różnorodność 

wyrazu artystycznego, praca zgodna z tematem); 

5 

– prace przedstawione po terminie; 3 

- karty pracy; 5 
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- zeszyt przedmiotowy/ zeszyt ćwiczeń; 3 

e. technika:  

– prace wytwórcze (staranność, oryginalność wykonania, 

posługiwanie się narzędziami); 

5 

– prace przedstawione po terminie; 3 

- karty pracy; 5 

- zeszyt przedmiotowy/ zeszyt ćwiczeń 3 

f. muzyka:  

– śpiewanie piosenek, gra na flecie 5 

12. Zeszyt przedmiotowy / zeszyt ćwiczeń 1  

13. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych: 

- na szczeblu krajowym, kuratoryjnym (laureat , finalista, 

wyróżnienie) 

 

6 

-  na poziomie miejskim, rejonowym (laureat , finalista, 

wyróżnienie) 

5 

- na poziomie szkolnym (laureat , finalista, wyróżnienie) 4 

- za udział w konkursach z dobrym wynikiem 

- za udział w konkursie bez względu na wynik  

3 

1 

 

 13) Formy aktywności i ich waga z przedmiotu wychowanie fizyczne: 

 

L.p. Formy aktywności Waga 

1. Postępy w usprawnianiu – poziom sprawności motorycznej 

(siła szybkość, zwinność, wytrzymałość) określony na 

podstawie przeprowadzonych testów diagnozujących. 

Wyniki testów nie podlegają ocenie stopniem, lecz działania 

praktyczne właściwe dla danego testu sprawności fizycznej 

oraz postępy w rozwoju fizycznym. 

 

 

3 

2. Udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych. 

 

4 

Miejsca medalowe na szczeblu gminnym, powiatowym. 6 

Działalność pozalekcyjna o charakterze sportowym. 4 

3. Przygotowanie do lekcji, frekwencja – na koniec każdego 

semestru uczeń otrzymuje ocenę cząstkową za przygotowanie 

do lekcji. 

Jeśli jest zawsze przygotowany otrzymuje ocenę celującą. 

1 raz nieprzygotowany – ocenę bardzo dobrą, 

2 razy – dobrą, 

3 razy – dostateczną, 

4 razy – dopuszczającą, 

5 razy i więcej – niedostateczną 

 

 

 

 

5 
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4. Przygotowanie do lekcji, frekwencja – na koniec każdego 

miesiąca uczeń otrzymuje ocenę cząstkową za przygotowanie 

do lekcji. 

Jeśli jest zawsze przygotowany otrzymuje ocenę celującą. 

Dopuszcza się jedno nieprzygotowanie w ciągu miesiąca bez 

żadnych konsekwencji. Każde kolejne nieprzygotowanie 

skutkuje oceną niedostateczną. 

 

 

 

5 

 

14) W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań , 

nauczyciel może wprowadzić do tabeli dodatkowe formy aktywności , zachowując powyższe 

kryterium wag; oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wag. 

 

15) Częstotliwość oceniania w półroczu: 

 

Kryteria oceniania Częstotliwość sprawdzania / oceniania 

– odpowiedź ustna: krótka, dłuższa wg potrzeb 

– kartkówki wg potrzeb 

– zeszyt przedmiotowy według potrzeb, na korzyść ucznia 

– sprawdziany, testy po omówionym dziale przed / po omówionej 

lekturze 

– prace klasowe po omówionym dziale przed/ po omówionej 

lekturze 

– prace domowe wybrane do oceny 

– aktywność na zajęciach plusy (5 x plus – ocena celująca) 

– praca w grupie wg potrzeb 

– udział w konkursach każdorazowe uczestnictwo 

– prace dodatkowe (projekty) za wykonaną pracę i jej zaprezentowanie 

– recytacja każda 

– dyktando / sprawdzian ortograficzny po każdej omówionej regule 

– testy diagnostyczne każdy test ( waga “0”) 

 

16) Na ocenę półroczną, roczną i końcową uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości 

zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału. 

Ocena przewidywana może ulec zmianie, jeżeli przed ostateczną klasyfikacją na półrocze  uczeń 

otrzyma inne pozytywne oceny, nie później jednak niż na tydzień przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, o zmianie nauczyciel zobowiązany jest poinformować 

wychowawcę klasy. 

17) Nauczyciel przy wystawianiu oceny okresowej i rocznej ma do dyspozycji premię uznaniowa 

0,2, dzięki której może podwyższyć uczniowi średnią biorąc pod uwagę jego zaangażowanie w 

przedmiot oraz frekwencję na zajęciach. 
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W przypadku ucznia, który w drugim półroczu uzyskał wyłącznie cząstkowe oceny niedostateczne, 

pomimo oceny dopuszczającej w pierwszym półroczu otrzymuje on końcową ocenę niedostateczną. 

Uczeń musi uzyskać co najmniej jedną cząstkową ocenę pozytywną z wagą 3 i wyżej. 

18) Oznaczenia stosowane w dzienniku szkolnym. 

Oznaczenia  Opis  

dz do zaliczenia 

nb uczeń nieobecny na zajęciach 

np nieprzygotowanie do zajęć ( brak zadania 

domowego, potrzebnych przyrządów, 

materiałów itp.), brak stroju na zajęciach wf, 

bz uczeń nie oddał zadania domowego, nie był 

oceniany w tym zakresie, oczekiwanie 

nauczyciela na oddanie pracy 

bp ( brak poprawy) ocena (z pracy klasowej, sprawdzianu, 

odpowiedzi, itp.) nie została poprawiona 

przez ucznia (tzn. uczeń podjął próbę 

poprawy, ale mu się nie udało) 

bf brak fletu na zajęciach muzyki 

* nienapisany  przez ucznia: sprawdzian, 

kartkówka; zaległa odpowiedź z innych 

powodów niż nieobecność na zajęciach 

* +, 1+, +2, +3, +4 oznaczenie ilości plusów uzyskanych za 

aktywność na lekcji 

 

 
 
 
 
 

 

15. Kryteria oceny zachowania.  
 

A. Klasy I- III:  
 1. Ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową – opisuje zachowanie dziecka 

na zajęciach, jego stosunek do obowiązków szkolnych, punktualność, relacje  
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 z rówieśnikami i dorosłymi, kulturę osobistą, zachowywanie bezpieczeństwa w czasie zajęć, 

przerw w szkole i poza nią.  
 B.    Klasy IV-VIII: 

 1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

- dbałość o honor i tradycje szkoły, 

- dbałość o piękno mowy ojczystej, 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

- okazywanie szacunku innym osobom.  
 2) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  

- wzorowe, 

- bardzo dobre                        

- dobre, 

- poprawne, 

- nieodpowiednie, 

- naganne.  
 3) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz 
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

16.     Kryteria wystawiania ocen  zachowania w klasa IV-VIII:  
1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

a. respektuje wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym wzorem 
do naśladowania dla innych uczniów,  

b. wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, jest zawsze przygotowany. Reprezentuje 
szkołę w konkursach lub zawodach sportowych,  

c. dba o honor i tradycje szkoły, bierze udział w ważnych dla szkoły uroczystościach i 
odpowiednio się zachowuje,  

d. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, aktywnie w nich 

uczestniczy (na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności), 

e.  wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły 

i środowiska, 

f. wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, 

g. jest życzliwy i uczynny, 

h. szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność innych, 

i. dba o swoje zdrowie, 

j. pomaga innym, staje w obronie słabszych 

k. rozwija swoje umiejętności, talenty i pogłębia swoją wiedzę 

 

 

2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a. zawsze przestrzega regulaminu szkolnego 

b. pilnie i sumiennie wypełnia obowiązki szkolne, 

c. stara się poszerzać swoją wiedzę, 
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d. sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

e. zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole oraz poza nią, 

f. unika konfliktów z kolegami i osobami starszymi, 

g. szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność innych 

3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a. przestrzega regulaminu szkolnego, 

b. dobrze wypełnia obowiązki szkolne,  
c. systematycznie uczęszcza na zajęcia i nie ma nieusprawiedliwionych godzin.    
d. aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, 

e. z szacunkiem odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole oraz poza nią, 

f. zwraca uwagę na kulturę słowa, 

g. dba o higienę osobistą oraz czystość i estetykę szkoły, 

h. szanuje prawa innych, jest tolerancyjny, 

i. troszczy się o swoje zdrowie. 

4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a. zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu regulaminu szkolnego, 

b. sporadycznie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,  
c. przeważnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, ale sam nie wykazuje 
inicjatywy,  
d. reaguje pozytywnie na zwracane uwagi. 

5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a. często łamie postanowienia regulaminu szkolnego, 

b. nie wypełnia obowiązków szkolnych, 

c. spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, 

d. swoim zachowaniem przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

e. jest agresywny, stwarzając  zagrożenie dla siebie i innych, 

f. nakłania innych do niewłaściwych zachowań,  
g. jest niekulturalny, odnosi się z lekceważeniem do uczniów i dorosłych w szkole i poza 

nią,  
h. niszczy mienie szkoły, 

i. czasami stosuje używki, 

j. nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swego zachowania. 

6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a. nie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego, 

b. świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych 

c. bierze udział w bójkach,  kradzieżach,  
d. znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, 

zastraszanie,  
e. umyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, 

f. bardzo często się spóźnia lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,  
g. jest arogancki, agresywny i wulgarny wobec kolegów, nauczycieli oraz innych 

dorosłych,  
h. stosuje używki,  
i. nie wykazuje poprawy, mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych. 

  
Uczeń, który często popełnia jeden z wymienionych czynów: wyłudzenie, zażywanie 

narkotyków, picie alkoholu, palenie papierosów, stwarzanie zagrożenia dla siebie                      
i innych członków społeczności szkolnej, bezwzględnie otrzymuje ocenę naganną. 
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17. Punktowy system Oceniania Zachowania klasy IV - VIII 
 

Ogólne zasady oceniania 

 

1) Ocenianie realizowane jest według punktowego systemu oceniania.  

2) Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich lub ujemnych w określonych dalej 

kryteriach. 

3) Wpis ma charakter punktowo – opisowy, tj. szczegółowo opisanym przewinieniom lub 

zasługom dostosowuje się sumę punktów odpowiednio  ujemnych lub dodatnich. 

4) Wpisów do dziennika elektronicznego dokonuje wychowawca, nauczyciele przedmiotów, 

pedagog szkolny, dyrekcja.   

5) Wnioski o wpis mogą zgłaszać pracownicy administracji i obsługi. 

6) Ocenę z zachowania na koniec obu okresów wystawia wychowawca klasy.  

7) Ustalając ocenę śródroczną lub roczną wychowawca klasy bierze pod uwagę wpisy i opinie 

innych nauczycieli (szczególnie uczących w tej klasie), pracowników szkoły, samoocenę 

ucznia oraz opinię klasy. 

8) Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów. 

9) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, 

10) Dodatkowo ustala się następujące zasady. 

a. Uczeń, który otrzyma równoważną – 50 punktom naganę dyrektora szkoły, nie może 

otrzymać oceny zachowania wyższej niż ,,nieodpowiednia”, bez względu na liczbę 

punktów dodatnich       w ciągu jednego półrocza. Naganę wraz z odpowiednim wpisem 

w Dzienniku szkolnym, przyznaje się za rażące naruszenie zasad kulturalnego 

zachowania, znieważania innych, niszczenia mienia, narażenia życia zdrowia lub życia 

itp. 

b. Uczeń, który otrzyma równoważną – 30 punktom naganę wychowawcy klasy, nie 

może otrzymać oceny zachowania wyższej niż ,,poprawną”, bez względu na liczbę 

punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza. Naganę wraz z odpowiednim wpisem w 

Dzienniku szkolnym, przyznaje się za rażące naruszenie zasad kulturalnego zachowania, 
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znieważania innych, niszczenia mienia, narażenia życia zdrowia lub życia itp.   

 

 

Szczegółowa punktacja ocen z zachowania 

 

1) Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 100 punktów, co jest równowartością 

oceny poprawnej z zachowania. W ciągu danego półrocza swoim zachowaniem, ogólnie 

pojętą kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy itp. uczeń uzyskuje 

więcej lub mniej punktów,         a tym samym wyższej lub niższej oceny z zachowania. 

Liczbie punktów przypisane są poniższe oceny z zachowania. 

 

punkty ocena z zachowania 

200 i powyżej wzorowe 

199 – 161 bardzo dobre 

160 – 120 dobre 

119 – 80 poprawne 

79 – 51 nieodpowiednie 

50 i poniżej naganne 

 

2) Pod koniec I semestru punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę wychowawca zamienia na 

ocenę  z zachowania. Na początku kolejnego okresu uczeń otrzymuje kolejne 100 

punktów.   

     Aby wystawić ocenę roczną z zachowania należy dodać punkty z I oraz II półrocza, a następnie    

 Podzielić otrzymana sumę przez liczbę 2. Otrzymaną liczbę punktów zamieniamy zgodnie z    

powyższą  tabelą na odpowiednią ocenę zachowania.  

3) Uczeń pod koniec I półrocza oraz II półrocza, dokonuje samooceny zachowania, która 

zostaje zweryfikowana przez wychowawcę klasy, w wyniku dokonanej samooceny uczeń  

może uzyskać od  - 30 pkt do  +32 pkt:  

4) Zachowuje się prawo dla dyrektora szkoły do przyznania od + 30 do + 50 za szczególne 

dokonania wskazujące na wysoką stopień kultury osobistej ucznia lub za godne 

reprezentowanie szkoły. Podobnie dyrektor szkoły ma prawo do przyznania od – 30 do – 

50 punktów za rażące naruszenie zasad kulturalnego zachowania się ucznia.  

5) Zachowuje się prawo dla wychowawcy klasy do przyznania od + 10 do + 30 za szczególne 
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dokonania wskazujące na wysoką stopień kultury osobistej ucznia lub za godne 

reprezentowanie klasy. Podobnie wychowawca klasy ma prawo do przyznania od – 10 do – 

30 punktów za rażące naruszenie zasad kulturalnego zachowania się ucznia.  

 

System przyznawania punktów z zachowania 

 

1. Punkty dodatnie: 

 

a. stosunek do obowiązków szkolnych 

 

Lp. Kryteria oceniania Punkty Uwagi 

1. 100% - 90% frekwencji + 30 przyznawanie raz     

na półrocze przez 

wychowawcę 

2. brak godzin nieusprawiedliwionych 

(Za spóźnienie usprawiedliwione rozumie się takie, które 

nie wynika bezpośrednio z winy ucznia, ale z czynników 

od niego niezależnych i które potrafi wytłumaczyć. 

Usprawiedliwień spóźnień dokonują też rodzice ucznia.) 

+ 20 przyznawanie raz      

na półrocze przez  

wychowawcę 

3. brak spóźnień nieusprawiedliwionych  + 5 przyznawane raz na 

półrocze przez 

wychowawcę 
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b. kultura osobista 

 

Lp. Kryteria oceniania Punkty Uwagi 

1. wysoka kultura osobista w kontaktach z rówieśnikami, 

nauczycielami, pracownikami szkoły 

od +5 

do +20 

przyznawanie raz na 

półrocze przez 

wychowawcę albo na 

wniosek innych 

nauczycieli   

i pracowników szkoły  

2. schludny wygląd, dostosowanie stroju do regulaminu, brak 

makijażu,  farbowanych włosów    

+10 przyznawanie raz na 

półrocze przez 

wychowawcę 

 

c. aktywność 

 

Lp. Kryteria oceniania Punkty Uwagi 

1. a) udział w 

konkursach przedmiotowych, olimpiadach 

b) laureat/finalista poziomu (zajęcie wyróżnionego 

miejsca): 

• międzyszkolnego i  powiatowego 

• wojewódzkiego 

 

• krajowego 

od +5 

 

 

 

 

 

 

+15 

+20 

 

+50 

każdorazowo przez 

wychowawcę lub nauczyciela 

który przygotowuje ucznia do 

konkursu 

2. udział w konkursach 

szkolnych, 

+5 każdorazowo przez 

wychowawcę lub 

nauczyciela który 

przygotowuje ucznia do 
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 przedmiotowych: 

 

• za zajęcie I miejsca 

 

• za zajęcie II miejsca 

 

• za zajęcie III miejsca 
 

• za wyróżnienie  

 

 

 

+20 

 

+15 

 

+10 

 

+5  

konkursu 

3. zawody sportowe – udział 

zajęcie I miejsca 

zajęcie II miejsca  

zajęcie i III miejsca 

+ 5 

 

+ 30 

 

+20 

 

+10 

każdorazowo 

przez nauczyciela 

wychowania 

fizycznego 

4. aktywna praca w szkolnym samorządzie od +20 

do +50 

przyznawanie raz na półrocze 

przez opiekuna samorządu 

5. aktywna praca 

w samorządzie klasowym 

od +5 

do +20 

przyznawanie raz na 

półrocze przez 

wychowawcę 

6. reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym od +5 

do +30  

przyznawanie 

każdorazowo przez 

opiekuna pocztu 

sztandarowego 

7. przygotowywanie 

materiałów na  

(stronę internetową, gazetkę ścienną, gazetkę szkolną) 

+10 przyznawanie raz 

każdorazowo przez 

wychowawcę lub 

dyrekcję 

8. aktywne uczestnictwo w akademiach  

i uroczystościach szkolnych 

 każdorazowo przez 

nauczyciela, który jest 

odpowiedzialny za 

przygotowanie akademii, 

apelu, uroczystości szkolnej 

lub przez wychowawcę klasy 
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  w czasie godzin lekcyjnych 

 poza godzinami obowiązkowych zajęć szkolnych 

+10 

+30 

 

9. reprezentowanie szkoły   w uroczystościach 

pozaszkolnych 

od +5 

do +10 

każdorazowo przez 

wychowawcę lub 

nauczyciela opiekuna 

podczas uroczystości 

10. udział w imprezach charytatywnych od+5 

do +20 

każdorazowo przez 

wychowawcę lub 

nauczyciela 

organizatora 

11. wolontariat i działania prozdrowotne od +5 

do +10 

każdorazowo przez 

wychowawcę lub 

nauczyciela 

12. inne formy aktywnego udziału w życiu szkoły od +5 

do +10 

przyznawanie raz na 

półrocze przez 

wychowawcę 

13. pomoc koleżeńska +10 przyznawanie raz na 

półrocze przez 

wychowawcę 

 

14.  

punkty do dyspozycji wychowawcy w oparciu        o 

samoocenę ucznia  

od - 32 

do +32 

przyznawanie raz na 

półrocze przez 

wychowawcę 

2. Punkty ujemne: 

a. stosunek do obowiązków szkolonych: 

Lp Kryteria oceniania Punkty Uwagi 

1. nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna -2 za każdą godzinę 

przyznawanie przez 

wychowawcę 
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2. nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję 

(Za spóźnienie usprawiedliwione rozumie się takie, które nie 

wynika bezpośrednio      z winy ucznia, ale z czynników od 

niego niezależnych i które potrafi wytłumaczyć. 

Usprawiedliwień spóźnień dokonują też rodzice ucznia.) 

-1 przyznawanie 

każdorazowo przez 

wychowawcę 

3. niewywiązywanie się z zadań dobrowolnie przez ucznia 

przyjętych 

- 5 każdorazowo przez 

wychowawcę lub 

nauczyciela 

4. samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas przerw i 

zajęć lekcyjnych 

- 20 każdorazowo przez 

nauczyciela 

5. odłączenie się od grupy na wycieczkach szkolnych 

 

 

 

do - 20 każdorazowo przez 

nauczyciela – opiekuna 

grupy 

6. nieterminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej 

 

 

 

- 5 raz w ciągu 

półrocza przez 

bibliotekarza 

 

b. kultura osobista: 

 

 

Lp. Kryteria oceniania Punkty Uwagi 

1. wulgarne słownictwo -10 każdorazowo przez 

nauczyciela 
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 widocznych tam osób   

      8.  rozpowszechnianie zdjęć o rażących treściach   -20  każdorazowo przez 

wychowawcę  

9. szykanowanie, obgadywanie czy pisanie nieprawdy  

w Internecie (np. na forach internetowych  

i społecznościowych), a także w społeczności szkolnej 

- 20 każdorazowo przez 

nauczyciela 

2. przeszkadzanie nauczycielowi                                   

w prowadzeniu zajęć lekcyjnych 

- 5 każdorazowo przez 

nauczyciela 

3. Niewłaściwe zachowanie względem wszystkich pracowników 

szkoły lub względem ucznia szkoły  

Od -50 

do - 5 

każdorazowo przez 

nauczyciela lub 

wychowawcę 

4.  brak obuwia zmiennego  - 2 każdorazowo przez 

nauczyciela 

5.  brak stroju galowego podczas uroczystości 

szkolnych i na egzaminach, 

 nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej, 

 ubranie ze zbyt dużym dekoltem / odsłaniające tors, 

 spódniczki/ spodenki odsłaniające 

pośladki, 

 ubrania z wulgarnymi napisami i grafikami. 

-10 

 

 

-5 

 

-5 

-5 

 

 

-5 

każdorazowo przez 

nauczyciela 

6. używanie podczas zajęć szkolnych lub na terenie szkoły 

telefonu komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego bez zgody i wiedzy nauczyciela; pisanie 

SMS-ów, odbieranie telefonu, dzwonienie, słuchanie 

muzyki, fotografowanie, nagrywanie filmu itp. 

od – 20 

do - 5 

każdorazowo przez 

nauczyciela 

7. umieszczanie w Internecie zdjęć, filmików bez wiedzy    i 

zgody 

- 10 każdorazowo przez 

nauczyciela 
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   10. przemoc psychiczna, bójki i pobicia od -50 

do - 30 

każdorazowo przez 

nauczyciela 

    11.  rażące zachowania nie mieszczące się w ramach reguł 

społecznych  

od -50 

do - 30 

każdorazowo przez 

wychowawcę 

12. palenie papierosów na terenie szkoły - 20 każdorazowo przez 

nauczyciela 

    14. przynoszenie, rozprowadzanie i spożywanie alkoholu 

na terenie szkoły oraz na wycieczkach, a także 

przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu 

- 50 każdorazowo przez 

nauczyciela 

    15. 
przynoszenie, rozprowadzanie i zażywanie narkotyków 

lub innych środków odurzających na terenie szkoły oraz na 

wycieczkach, a także przychodzenie do szkoły pod wpływem 

narkotyków lub innych środków odurzających 

- 50 każdorazowo przez 

nauczyciela 

16. przynoszenie i rozprowadzanie oraz zażywanie narkotyków 

lub innych substancji odurzających na terenie szkoły 

- 50 każdorazowo przez 

nauczyciela 

17. oszukiwanie i okłamywanie nauczyciela lub innych 

pracowników  szkoły  

- 10 każdorazowo przez 

nauczyciela  w tym na 

wniosek pracowników szkoły  

18. fałszowanie podpisu rodziców, nauczycieli oraz 

dokumentacji szkoły 

- 30 każdorazowo przez 

nauczyciela 

19. niszczenie mienia szkolnego - 30 każdorazowo przez 

nauczyciela  

w tym na wniosek 

pracowników szkoły 

20. kradzież - 50 każdorazowo przez 

nauczyciela w tym na 

wniosek pracowników szkoły 
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21. zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu od - 50 

do -30 

każdorazowo przez 

nauczyciela w tym na 

wniosek pracowników szkoły 

 

 
 

18. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie przyjętych kryteriów. Decyzję             
o ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
pedagoga szkolnego, innych pracowników szkoły, samooceny oraz klasy. Ocena ustalona 
przez wychowawcę zgodnie z określonymi zasadami jest ostateczna. 

 

19. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć dydaktycznych i odwrotnie. 
 
20. W przypadku zniszczenia mienia szkoły rodzice ucznia (prawni opiekunowie) ponoszą 

koszty naprawy. 
 
21.  Uczniowie o bardzo niskich wynikach w nauce lub nieodpowiednim zachowaniu biorą 

udział w zawodach sportowych, po konsultacji z wychowawcą klasy oraz  
nauczycielami uczącymi. 

 

22.  Skala ocen klasyfikacji śródrocznej.  
1) W klasach I- III obowiązuje ocena opisowa.  
2) W klasach IV-VIII półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

ustala się w stopniach według skali zgodnie z pkt. 14 B ppkt.4. 
 
23.  Formy ustalania ocen śródrocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.  
1. Skala ocen klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz kryteria oceniania:  

1)  W klasach I- III klasyfikowanie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych               
i zachowania ucznia w okresie, w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej opisowej. Klasyfikacja śródroczna dokonywana jest na kartach 
oceny postępu ucznia.  

2) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia 

klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego.  
3) Ocena opisowa uwzględnia indywidualny rozwój dziecka, pozwala na elastyczność             

i indywidualizację działań nauczyciela do potrzeb każdego dziecka.  
4) Ocena opisowa spełnia funkcje: 

  
a. informacyjną (co uczniowi udało się poznać, opanować, zrozumieć, jakie 

zdobył umiejętności),  
b. motywacyjną (zachęca do podejmowania dalszego wysiłku i wskazuje na 

możliwość osiągnięcia sukcesu oraz daje uczniowi wiarę we własne siły),  
c. korekcyjną (co trzeba zmienić w pracy z uczniem, aby uzyskał lepsze efekty).  

5) Śródroczna i roczna ocena opisowa jest wynikiem obserwowania rozwoju dziecka.           
W śródrocznej ocenie opisowej nauczyciel zawiera zalecenia uwzględniając 

możliwości adresata dotyczące postępów w nauce, postępów w rozwoju 
emocjonalno– społecznym. 
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6) Ocena śródroczna zostaje przekazana rodzicom lub opiekunom po zakończeniu                       

I semestru na specjalnie przygotowanym arkuszu, odrębnym dla poszczególnych 
poziomów nauczania (kl. I, II, III ).  

7) Ocenę roczną ucznia otrzymuje rodzic lub prawny opiekun w dniu zakończenia roku 
szkolnego na świadectwie szkolnym.  

8) Ocena opisowa na koniec roku 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 
rozwijaniu uzdolnień.  

9) Zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych. 

10)  Ocena postępów w nauce religii jest wyrażona stopniem na arkuszu ocen oraz na 
świadectwie.  

11)  W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję                        

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek 
wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia. 
12)  Pod koniec pierwszego etapu edukacji zostaje przeprowadzony zewnętrzny test 

kompetencji dla klas trzecich szkoły podstawowej.  
Wyniki testu w formie pisemnej zostają przekazane rodzicom (prawnym opiekunom) 
a kopie umieszczone są w arkuszach ucznia. 

  
2.Klasyfikacja uczniów klas IV- VIII.    

a)  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej i semestralnej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. Tryb odroczony w przypadku klasyfikacji rocznej 

nie może dotyczyć ucznia kończącego szkołę. Klasyfikacja ucznia korzystającego                   

z tego przywileju winna się odbyć przed zakończeniem roku szkolnego. 

  
b)  Ocenianie i klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

  
c) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,          

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli. 

  
d) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia. 
  

e)  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię do średniej 
ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć. 
  

f) W  przypadku nieklasyfikowania ucznia z  zajęć  edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 
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g)  O zamiarze nieklasyfikowania ucznia, wychowawca klasy na piśmie powiadamia 

rodziców ucznia w terminie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. Informację powyższą rodzic potwierdza podpisem. 

 
 

24.  Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych.  

1. W sytuacjach uznania przez ucznia i jego rodziców, że ustalona na tydzień przed radą 
klasyfikacyjną przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zaniżona, można zwrócić się do dyrektora 
szkoły o przeprowadzenie egzaminu weryfikującego ocenę na wyższą.  

2. Termin złożenia podania nie może nastąpić później niż na 5 dni przed posiedzeniem 
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.   

3. Podanie o przeprowadzenie egzaminu weryfikującego ocenę wnosi rodzic ucznia do 
dyrektora szkoły .  

4. Podanie do dyrektora o przeprowadzenie egzaminu weryfikującego ocenę z zajęć 
edukacyjnych musi zawierać szczegółowe uzasadnienie prośby z wskazaniem:  

1) rodzaju zajęć edukacyjnych, 

2) oceny, którą pragnie uzyskać w wyniki egzaminu weryfikującego,  
3) uzyskanych postępów w nauce zajęć edukacyjnych w okresie od ostatniej 

klasyfikacji,  
4) systematyczności pracy, 

5) przygotowania do udziału w każdej lekcji, 

6) samodzielności pracy, 

7) sumienności w odrabianiu prac domowych, 

8) czynnego udziału w zajęciach edukacyjnych.  
5. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu weryfikującego ocenę najpóźniej na dwa 

dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, powiadamiając 
zainteresowanego ucznia oraz rodzica, powołując komisję egzaminacyjną.  

6. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:  
1) przedstawiciel dyrekcji szkoły sprawujący nadzór pedagogiczny nad 

nauczycielem zajęć edukacyjnych, z których będzie przeprowadzany egzamin,  
2) nauczyciel uczący,  
3) inny nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których odbywa się egzamin lub 

nauczyciel uczący przedmiotu pokrewnego,  
7. Nauczyciel uczący ucznia przed rozpoczęciem egzaminu przedstawia komisji:  

1) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej, na 
którą odbywa się egzamin, wynikające z realizacji podstaw programowych,  

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

3) dokumentację oceniania ucznia za okres, którego dotyczy egzamin weryfikujący 
ocenę,     

4) zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla części pisemnej i ustnej.  
8. W przypadku zajęć edukacyjnych z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego  
egzamin weryfikujący ocenę z pozytywnej na wyższą przeprowadza się w formie 

zadań praktycznych. 
  

9.  Z przeprowadzonego egzaminu weryfikującego ocenę sporządza się protokół 
zawierający:  

1) imiona i nazwiska członków komisji, 

2) termin egzaminu weryfikującego ocenę, 
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3) zadania egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny.  
10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
11. Jeżeli uczeń nie zaliczy egzaminu weryfikującego ocenę, zostanie utrzymana ocena 

wystawiona przez nauczyciela. 
 

25. Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i 
trudnościach                  w nauce.  

1. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny  

2. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów).  
3. Każdy rodzic ma przydzielony kod dostępu do e-dziennika i może 

kontrolować wyniki nauczania swojego dziecka na bieżąco.  
4. Każdą kontrolną (oprócz kartkówek) ocenioną pracę uczniowie i rodzice mogą 

otrzymać do wglądu na terenie szkoły lub w uzasadnionych przypadkach może 
być wydana kopia pracy.   

5. Prace klasowe przechowywane są przez nauczyciela w trzyletnim cyklu 
nauczania, sprawdziany i kartkówki przez okres jednego roku (do końca 
danego roku szkolnego).  

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

uzasadnia ustaloną ocenę w formie informacji ustnej. Tryb uzasadniania 

obejmuje wykazanie, że ustalona ocena jest zgodna z wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania oraz przedstawienie kryteriów 

oceniania pracy podlegającej ustalonej ocenie. 

 
 

26. Termin klasyfikacji śródrocznej. 

  
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

a. I okres trwa od 1 września do końca stycznia, 

b. II okres trwa od 1 lutego do końca wakacji letnich.  
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed feriami 

zimowymi. Mając na uwadze dobro ucznia, w sytuacjach szczególnych Rada 
Pedagogiczna może przeprowadzić klasyfikację w trybie odroczonym, nie później 

jednak niż przed zakończeniem I okresu.  
3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków (skieruje 
ucznia na zajęcia wyrównawcze).  

4. O powyższym powiadamia rodzica, który winien wyrazić zgodę. 

  
5. Obowiązek powiadamiania rodzica o powyższej możliwości dotyczy także uczniów 

nauczanych w trybie nauczania indywidualnego. 

 

27. Termin  i  forma  informowania  uczniów  i  rodziców  o  przewidywanych  rocznych  
(śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania. 

1) O przewidywanych ocenach niedostatecznych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
oraz przewidywanych ocenach nagannych zachowania (przed klasyfikacją śródroczną  
roczną) rodzice lub opiekunowie uczniów informowani są pisemnie przez 
wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.  
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2) Przyjęcie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz oceną naganną 
zachowania rodzice potwierdzają podpisem na powiadomieniu.  

3) Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia  i jego rodziców  

(prawnych opiekunów) o wystawionych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania,   w terminie dwóch 

tygodni przed posiedzeniem rady, w formie zestawu ocen na karcie, którą rodzic 
potwierdza podpisem. 

 
28. Egzamin klasyfikacyjny :  

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania.  

2 . Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny.  

3 . Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4 . Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

przypadku egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne  

 i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
5. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą, nie ustala się oceny zachowania.  
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

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

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego. Z zajęć tych egzamin 

ma formę zadań praktycznych.  
7. Termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia zdającego z powodów: 

a. usprawiedliwionej nieobecności, 

b. nieusprawiedliwionej nieobecności, 

c. realizującego indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który  
zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 

szkołą.  
10. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy.  

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  
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12.     W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – 
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.  
14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna pozytywna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.  
15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

16. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna. 

 
29. Zastrzeżenia dotyczące ustalania ocen klasyfikacyjnych niezgodnie z przepisami prawa.  

 1.  Uczniowie i ich 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 przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po radzie 

klasyfikacyjnej. W podaniu należy wykazać i uzasadnić, że ocena została wystawiona 

niezgodnie z przepisami prawa (wskazując na konkretny przepis).  
 2.   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły:  
 1) zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o Systemie Oświaty, wstrzymuje wykonanie 

uchwały Rady Pedagogicznej, w części dotyczącej danego ucznia, która jest 

niezgodna z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie 

powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

jest ostateczne;  
 2) dyrektor szkoły po wstrzymaniu uchwały Rady Pedagogicznej, powołuje 

komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej  
 oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych komisja przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia.  
 3.  Powołana przez dyrektora szkoły komisja:  

 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,          

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  
 4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami:  

 1) w ciągu 7 dni po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu – dla uczniów 
kończących szkołę;  

 2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mogą uzyskać 
świadectwo promocyjne.  

 5. W skład komisji wchodzą: 

 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji,  

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
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przypadkach (w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu                     

z dyrektorem tej szkoły),  
c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

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

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze jako przewodniczący komisji,  

b. wychowawca klasy,  
c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie,  
d. pedagog, 

e. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f. przedstawiciel Rady Rodziców,  
g. zainteresowany uczeń i jego rodzice – jako obserwatorzy przy zachowaniu 

tajności ustalenia oceny.  
d) 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 rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku  
egzaminu poprawkowego.  

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                 
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza się: 

- w ostatnim tygodniu ferii letnich dla uczniów kończących szkołę,  
- na koniec ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mogą uzyskać 

świadectwo promocyjne. 

  
9. Z prac komisji sporządza się protokół. 

 
30.  Promocja ucznia: 

  
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 
uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

4. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim             
i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  
5. Uczeń, który nie uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania rocznych ocen klasyfikacyjnych wyższych 
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od oceny niedostatecznej, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej         
i powtarza klasę.  

6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego także przez uczniów klas programowo 

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

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 
 

31. Egzamin poprawkowy: 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, 

techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.  
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.                 

W skład komisji wchodzą:  
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji,  
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,  
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji.  
4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału                  

w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako 

osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne  
z tej lub innej szkoły, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.  
6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 
 

30. 32. Promocja warunkowa.  
1. 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 zajęcia realizowane są w klasie programowo 

wyższej.  
2. W takim przypadku szkoła stworzy warunki do uzupełnienia braków, skieruje ucznia 

na zajęcia wyrównawcze. O powyższym powiadamia pisemnie rodzica ucznia. 
 

33. Egzamin:  
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach: 

1) pierwszego dnia – z języka polskiego; 

2) drugiego dnia – z matematyki;  
3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru,                       

o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy.  
2. Egzamin ósmoklasisty trwa: 
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1) z języka polskiego – 120 minut; 

2) z matematyki – 100 minut; 

3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 

44zu ust. 3 pkt 4 ustawy – po 90 minut. 

3. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi.  
4. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej              

w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  
w terminie głównym i terminie dodatkowym. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty              

z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 
przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy 

uczniów.  
5. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty: 

1)  stoliki, przy których pracują uczniowie, są ustawione w jednym kierunku; 

2)   na  stolikach  mogą  się  znajdować  tylko  arkusze  egzaminacyjne  oraz  materiały 

i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie sprawie materiałów i przyborów 

pomocniczych, z których można korzystać na  egzaminie ósmoklasisty,  o którym 

mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.  
3)  W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 
nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po 

zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia                 
z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.  

4)  W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani się ich nie komentuje.  

5)  Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze 
sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.  

6. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać 

wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące   
w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu 

danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt  
6 ustawy, oraz obserwatorzy.  

7. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące            

w skład zespołu nadzorującego zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, 
karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wskazane w informacji 

o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o której mowa              
w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy. Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1512.  

8. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty 

odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wskazane w informacji                 

o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o której mowa                

w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności 

pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela 

uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały 

egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.  
9. Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  przechowuje  i  zabezpiecza  koperty, 

 a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego.  
10. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty                

z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub 
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przerywa egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
11. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu 
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.  

12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx 

ust. 1 ustawy, uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu.  
13. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku 
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, wpisuje się „100% punktów” oraz 

odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.  
14. Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza: 

1) wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej zawierający następujące informacje:  
a. nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa             

w art. 9c ust. 2b ustawy,  
b. numer sali egzaminacyjnej,  
c. dane uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu, zgodnie z wykazem, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer   
PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem uczniów:   

- którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,  
             -  którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, 

wraz     z przyczyną tego unieważnienia, 
- którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania    

egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1–7 ustawy,  
- którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub  

laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy;  
2) protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali 

egzaminacyjnej; w protokole zamieszcza się następujące informacje:  
a. nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa               

w art. 9c ust. 2b ustawy,  
b. liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu, zgodnie z wykazem,  
c. liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu,  
d. liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 
języku regionalnym – w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 1 ustawy,  

e. liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty             
z danego przedmiotu, wraz z przyczyną unieważnienia, Dziennik Ustaw – 7 –  
Poz. 1512  

f. liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1–7 
ustawy,  

g. liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 
44zx ust. 1 ustawy,  
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h. liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, wraz z ich 
czytelnymi podpisami, 

i. godzinę rozpoczęcia pracy uczniów, 

j. skład zespołu nadzorującego,  
k. imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu wraz ze wskazaniem podmiotu 

delegującego,  
l. uwagi o przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

3) Protokół, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.  
15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. W protokole zbiorczym zamieszcza się 
następujące informacje:  
1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 

9c ust. 2b ustawy;  
2) liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu;  
3) liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu;  
4) liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu  

w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku 
regionalnym – w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 1 ustawy;  

5) liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego 
przedmiotu, oraz imiona i nazwiska tych uczniów; 
  

6) liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1–7 
ustawy;  

7) liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art.  
44zx ust. 1 ustawy; 

8) liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny;  
9) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w poszczególnych salach 

egzaminacyjnych w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 
wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;  

10) informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz 
podjętych działaniach;  

11) uwagi o przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu; 

12) liczbę załączników.  
16. Protokół zbiorczy, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół 

zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz 

protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej 
komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora 

tej komisji.  
17. Do protokołu zbiorczego, dołącza się:  

1) koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub 
karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych;  
2) wykazy, o których mowa w ust. 32 pkt 14;  
3) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty 
olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa              
w art. 44zx ust. 1 ustawy.  

18. Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 4 ustawy:  
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1)   uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez okręgową komisję egzaminacyjną 
przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych uczniów; Dziennik  
Ustaw – 8 – Poz. 1512 

2) kieruje pracą zespołu egzaminatorów, w szczególności przeprowadza szkolenia     
egzaminatorów w zakresie sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych uczniów;  

3)  organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów; 

4)  sporządza protokół  sprawdzania prac egzaminacyjnych, który zawiera          

w szczególności: 

a. oznaczenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, 

b. imiona i nazwiska egzaminatorów,  
c. liczbę stwierdzonych przypadków, o których mowa w art. 44zzw ust. 1 

ustawy, wraz z podaniem numeru PESEL, a w przypadku braku numeru 

PESEL – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, ucznia, którego to dotyczy,  
d. liczbę prac egzaminacyjnych sprawdzonych przez poszczególnych 

egzaminatorów.  
5) Protokół, podpisują przewodniczący zespołu egzaminatorów oraz egzaminatorzy 

wchodzący w skład tego zespołu.  
6) Prace egzaminacyjne uczniów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi 

lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, a także wykazy, oraz kopie 

zaświadczeń, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 6 

miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty określonego w komunikacie w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym           

i terminie dodatkowym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a. Protokoły 

zbiorcze, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 2 lat, licząc 

od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty określonego w komunikacie w sprawie harmonogramu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie 

dodatkowym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.  
7)  Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania materiałów 
egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań oraz ich zestawów w do 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.  
 8)   Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych,                  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydane na podstawie § 4 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy              

w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 oraz z 2016 r. poz. 1278), zachowują ważność   

i mogą być podstawą dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 

o którym mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy. 
 

34. Klasyfikacja końcowa. 
Uczeń kończy szkołę podstawową:  
1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole 

podstawowej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz 

przystąpił do egzaminu.  



 

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu 

 

53 
 
 
 
 
 
 

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

 

3) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
 

35. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno– 

Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania  

 

edukacyjne, o których mowa w §57 ust. 1 pkt 1.1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia  

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom.  
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 57 ust. 1 pkt 1.1, do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

następuje także na podstawie opinii niepublicznej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b 

ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”.  
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 

 

36. Ustalanie oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki                  
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy                   
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 
się               z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

 

 
 

§ 12 
 

Zasady organizacji oddziałów sportowych, zajęć dodatkowych, form opieki 

i pomocy uczniom. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

w zakresie nauczania, profilaktyki  i wychowania 
 
 

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z konkretnych przedmiotów prowadzone 

przez nauczycieli tych przedmiotów. 

2. Na zajęcia dodatkowe uczęszczają uczniowie po przedłożeniu podpisanego 

przez rodziców stosownego oświadczenia. 
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3. Szkoła organizuje także zajęcia wyrównawcze, koła naukowe, gimnastykę korekcyjną, 
zajęcia sportowe. 

 
4. Szkoła udziela pomocy uczniom z wadami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu, uczniom 

pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej czy dotkniętych klęską żywiołową. 
 

5. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności 

poprzez uzyskiwanie pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz 

mocnych i słabych stron uczniów. Działanie poradni ma na celu wspomaganie 

wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły. 
 

6. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, przekazując im informacje 
dotyczące nauczania i wychowania. 

 
7. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu 

oraz spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba. 
 

8. W porozumieniu z organem prowadzącym w szkole organizuje się oddziały sportowe.  
9. Klasy sportowe tworzone są w celu kształcenia uczniów o szczególnych 

uzdolnieniach sportowych.  
10. Klasą sportową jest oddział, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej 

lub kilku dyscyplinach sportu, w co najmniej trzech kolejnych klasach, dla co 

najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.  
11. Szkolenie sportowe prowadzone jest na terenie szkoły. Dopuszcza się możliwość 

prowadzenia szkolenia sportowego z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń 

sportowych innych podmiotów, na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem 

prowadzącym szkołę a danym podmiotem.   
12. W oddziałach sportowych w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie 

sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej. 
 

13. Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania 

uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.  
14. W ramach programu szkolenia szkoła może organizować dla uczniów obozy 

szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie 

poziomu wytrenowania.  
15. W oddziałach sportowych realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego:  

a. ukierunkowany – mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień 

kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie;  
b. specjalistyczny.  

16. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym 

wynosi co najmniej 10.  
17. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach 

sportowych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, 

na podstawie programu szkolenia, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, 

sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów.  
18. Oddziały sportowe mogą realizować programy szkolenia we współpracy z:  

a. polskimi związkami sportowymi,  
b. klubami sportowymi, 
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c. stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury 

fizycznej,  
d. uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną 

nauk o kulturze fizycznej.  
19. Współpraca z wymienionymi wyżej podmiotami może dotyczyć w szczególności:  

a. pomocy szkoleniowej,  
b. wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych,  

c. korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej,                 

d. prowadzenia badań diagnostycznych, 
 

e. tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych 
 

i międzynarodowych. 
 

20. Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 

umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi,         

w szczególności przez: 

a. opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć 

edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;  

b.  dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na 

zajęciach   edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania; 
 

c umożliwienie uczniom   osiągającym   bardzo   dobre   wyniki sportowe 

 i uczestniczącym w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania 

 indywidualnego programu lub toku nauki;  

d.  organizowanie ferii  letnich  i  zimowych  w  ciągu  całego  roku szkolnego, 

 z  dostosowaniem  ich  terminów  do  terminów  zawodów  sportowych,  przy 

 zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
 

22.W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii 

lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia 

sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego półrocza do 

oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 
 
 
 

 

Rozdział 4 
 

§ 13 
 

Świetlica i stołówka szkolna 

 

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  
1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, 

 
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki w szkole.  
2. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach od 6.30 do 16.30.  
3. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez 

rodziców deklaracji. 
 
4. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje komisja kwalifikacyjna w składzie: dyrektor 

szkoły, nauczyciele wychowawcy świetlicy i pedagog szkolny, na wniosek złożony 
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przez rodziców bądź opiekunów prawnych do dnia 15 września każdego roku 

szkolnego. 
 

5. Do świetlicy szkoły przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III,  
    w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych,            

wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także dzieci z rodzin zastępczych.  

6.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach nie większych niż 25 uczniów. 
 

7.      Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, 

pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki. Ze względu na bezpieczeństwo, 

dzieci z klas programowo wyższych powinny przebywać w innym, wydzielonym 

pomieszczeniu.  
8. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:  

1) udzielenie pomocy w nauce,  
2) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu, 

 
3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, 

pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy,  
4) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny,  
5) rozwijanie zainteresowań uczniów.  

9. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:  
1) stworzenia rocznego programu pracy świetlicy,  
2) prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów,  
3) stworzenia regulaminu świetlicy,  
4) opracowania deklaracji zgłoszeń do świetlicy. 

 

10. Zasady pracy świetlicy reguluje regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 8           

w   Kaliszu.  
 
11. Osoby odbierające dzieci wchodzą wejściem bocznym, zgłaszają nazwisko 

odbieranego dziecka i oczekują na jego wyjście pod świetlicą. Wywołane do wyjścia 
dziecko porządkuje swoje stanowisko zabawy i opuszcza świetlicę. Samo (bez opieki 
rodzica) udaje się do szatni  i wraca do osoby odbierającej, następnie opuszcza szkołę 
wraz z opiekunem wyjściem bocznym.  

12. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności    

wspierania  prawidłowego rozwoju uczniów, szkoły organizuje stołówkę. 

Korzystanie z posiłków  w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

 

 

§ 14  
Biblioteka szkolna 

 
 
1. W szkole działa biblioteka, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni 

pracownicy szkoły po wypełnieniu karty bibliotecznej. 
 
2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do 

tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
 
3. Wypożyczone książki należy zwrócić w terminie 14 dni. Możliwe jest przedłużenie 

korzystania z konkretnej książki na czas nie dłuższy niż 14 dni. 
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4. W przypadku zagubienia książki konieczne jest odkupienie takiej samej książki lub innej, 

wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. 
 
5.  W pomieszczeniu biblioteki udostępnia się korzystanie z prasy i Internetu.  
6.   Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

 a. zakup książek proponowanych przez dzieci, 

 b. tworzenie aktywu bibliotecznego, 

 c. udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, 

 d. umożliwianie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

 a. sprowadzanie literatury pedagogicznej, poradników metodycznych i czasopism 

  pedagogicznych, 

 b. organizowanie wystawek tematycznych, 

 c. informowanie o nowościach zakupionych do biblioteki, 

 d. prowadzenie lekcji bibliotecznych; 

3) rodzicami, poprzez: 

 a. działanie na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

 b. udostępnianie statutu szkoły, programu profilaktyki i szkolnego programu 

  wychowawczego; 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

 a. lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

 b. udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

 c. wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych. 

7.  Nauczyciel bibliotekarz: 

1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały 

 biblioteczne, 

2) przygotowuje roczny plan działalności biblioteki, 

3) ustala stan majątkowy biblioteki, 

4) opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy, 

5) przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki, 

6) ponosi  odpowiedzialność  za  stan  majątkowy,  dokumentację  prac  biblioteki,  ład 

 i porządek w bibliotece, 
 

7) udziela porad w wyborze książek,  
8) prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek,  
9)      informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów,  
10)   tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki.  
8.   Pracę biblioteki reguluje Regulamin Biblioteki. 
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Rozdział 5 
 

§ 15  
     Wicedyrektor 

 

1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.  
2. Zadania wicedyrektora:  

1) Zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 

2) Organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze. 

3) Wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły. 

4) Ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności     

nauczyciela. 

 

                                    §16 

  
  Zadania nauczycieli 

 
 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 
modyfikowanie w miarę potrzeb. 

 
2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub 

inne zespoły problemowo-zadaniowe. 
 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na 
wniosek zespołu. 

 
4. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych 

ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 
 
5. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoły może zatrudniać 

nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom  
w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia   

i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 

 

                                     

                                           §17 

Prawa nauczyciela 

 

Nauczyciel ma prawo do:  

1. Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci.  
2. Wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób. 
3. Jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy. 
4. Rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.  

5. Wynagrodzenia za swoją pracę. 6.   
6. Urlopu wypoczynkowego. 
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§ 18  
Obowiązki nauczyciela 

 

Nauczyciel zobowiązany jest: 
 

1. Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

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

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę.  
2. Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju. 

 

3. Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. 
 

4. Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka. 
 

5. Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

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

6. Traktować uczniów z szacunkiem. 
 

7. Dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim. 
 

8. Planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania. 
 

9. Pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, 

studiach podyplomowych. 
 

10. Wykorzystywać różne metody nauczania. 
 

11. Brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, współudziału 

w wyborach i działaniach organów szkoły. 
 

12. Pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.  
W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu 

podlegającym jego nadzorowi; 
 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy 

zachowań odbiegających od przyjętych norm( obowiązki ucznia). 

 

  
13. Konsultacje, o których mowa w art. 42 ust. 2f KN, są realizowane w formie stacjonarnej 

lub w formie zdalnej.  

a) Rodzice uczniów niepełnoletnich, uczniowie pełnoletni i ich rodzice zgłaszają 

chęć udziału w konsultacji. za pomocą stosownego wpisu w dzienniku 
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elektronicznych, lub w innych formie (np. mailowo),  wskazując na rodzaj 

konsultacji( stacjonarna, zdalna). 

b) Termin i godzina konsultacji ustalana jest w porozumieniu w ramach kontaktów 

określonych  wyżej.   

c)  Forma zdalna konsultacji realizowana jest w formie korespondencji w dzienniku 

elektronicznym , maili. 

d) Konsultacje mają charakter opinii, wyjaśnień lub porad.  

e)  Konsultacje nie są realizowane w formie zajęć.  

f) Konsultacje nie podlegają ewidencji czasu pracy przez pracodawcę oraz 

dokumentowaniu.  

 

14. Zapoznać się i przestrzegać „Instrukcji Bezpieczeństwa p/pożarowego” w szkole. 
15. Na bieżąco prowadzić dokumentację w dzienniku elektronicznym. 

 

 

§ 19  
Zadania wychowawcy 

 

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem. 
 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

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

 
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.  
4. Oddział szkolny nie może liczyć więcej niż 25 uczniów (od 1 września 2017r.).  
5. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:  

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia,  
2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym,  
3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem,  
4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału. 

 

6. Wychowawca wykonuje zadania poprzez współpracowanie z nauczycielami, 
pedagogiem szkolnym, rodzicami.  

7. Wychowawca:  
1) Informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach  

w nauce ucznia, 

2) W przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt telefoniczny                       

z rodzicami celem rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, 

określenia konieczności podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce,  
3) Wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia,  
4) Udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi.  
5) Zapoznaje uczniów z:  

-zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

-sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;   
-z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;   
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-zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie 

zagrożenia.  
8. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności:  

1) prowadzi dziennik lekcyjny,  
2) prowadzi arkusze ocen,  
3) wypisuje świadectwa,  
4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły. 

 
9. Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń 

co do jego pracy. 
 
10. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od 

pierwszego dnia danego miesiąca. 
 
11. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które 

nie może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia. 
 

12. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik, za pośrednictwem strony 

.  https://sp8kalisz.mobidziennik.pl. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane 

dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą na podstawie 

umowy podpisanej  przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy 

dostarczającej  i  obsługującej system dziennika elektronicznego. 

13. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika internetowego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do 

edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. 

14. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Kaliszu. 

15. Indywidualne loginy i hasła do pierwszego logowania rodzice i uczniowie otrzymują 

  od wychowawcy klasy bezpłatnie za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

16.   Zapisy w dzienniku elektronicznym zapewniają realizację oceniania wewnątrzszkolnego. 

17.   Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych 

opiekunów), uczniów oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej 

pomiędzy firmą zewnętrzną obsługującą system dziennika elektronicznego a szkołą 

oraz w procedurze prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania. 

 

§ 20  
Pracownicy niepedagogiczni 

 
 
1. Do wykonywania prac administracyjno – gospodarczych i budżetowo – finansowych 

oraz w celu utrzymania ładu, porządku i higieny w Szkole zatrudnia się pracowników 
administracyjnych, ekonomicznych i pracowników obsługi.  

2. Obowiązki pracowników wymienionych w ust. 1 określa dyrektor szkoły.  
3. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

https://sp8kalisz.mobidziennik.pl/
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§ 21 
 

Pedagog Szkolny 

 

1. Pedagog Szkolny:  
1) oddziałuje na ucznia i jego środowisko w celu eliminowania zachowań 

agresywnych i patologicznych: 
 

2) współpracuje z nauczycielami, wychowawcami i pracownikami szkoły w celu 

zapobiegania zachowaniom niepożądanym poprzez pracę wychowawczą i realizację 

zadań szkoły;  
3) diagnozuje problemy zagrażające bezpieczeństwu w szkole i poza nią;  
4) udziela wsparcia rodzicom w zakresie profilaktyki i zachowań agresywnych dzieci;  
5) współpracuje z instytucjami i służbami zapewniającymi bezpieczeństwo; 

 

6) monitoruje zdarzenia, które mogą wywoływać w szkole sytuacje kryzysowe;  
7) identyfikuje dzieci wymagające pomocy.  

2. Do zadań pedagoga należy:  
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych; 
 

2) udział w pracach zespołu ds. planowania i koordynowania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 
 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 
 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających   

z programu profilaktyczno - wychowawczego w stosunku do uczniów z udziałem 

rodziców i wychowawców; 
 

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

6) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu profilaktyczno– 

wychowawczego  
7) koordynowanie opracowywania programu profilaktyczno– wychowawczego;  
8) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;  
9) współdziałanie z poradniami i instytucjami specjalistycznymi. 

 

§ 22 

Prawa i obowiązki rodziców 
 

1) Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika 

elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych dziecka oraz dających 

możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr 

osobistych innych uczniów. 

2) Na początku roku szkolnego rodzic (prawny opiekun) otrzymuje login i hasło do 

swojego i dziecka konta. Fakt otrzymania tych uprawnień rodzic (prawny opiekun) 

podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie.                   

W przypadku jego nieobecności na zebraniu, istnieje możliwość odebrania loginu                    

i hasła u wychowawcy oddziału.  
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3) Obowiązkiem rodzica (prawnego opiekuna) jest zapoznanie się z zasadami korzystania 

z dziennika elektronicznego w szkole dostępnymi w POMOCY, po zalogowaniu się na 

swoje konto.  

4) Rodzic (prawny opiekun) osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku 

elektronicznym. Zobligowany jest do nieudostępniania otrzymanego loginu i hasła 

osobom nieupoważnionym, w tym swojemu dziecku. 

5) Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do systematycznego logowania się do 

dziennika elektronicznego w celu zapoznania się z treścią ogłoszeń, uwag                             

i korespondencji nauczycieli,  kontrolowania postępów swojego dziecka w nauce,         

a także potwierdzania zapoznania się z wymienionymi powyżej komunikatami.               

W szczególności wymagane jest zapoznanie się z przewidywanymi ocenami 

śródrocznymi i końcowymi oraz oceną z zachowania. 
 

 

 

Rozdział 6 
 

§ 23 
 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Uczeń ma prawo do:  
1) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu 

 i regulaminu szkoły,  
2) dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole,  
3) informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał,  
4) opieki podczas pobytu w szkole,  

5) ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 
 

6) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności,            

w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji 

rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia,  
7) wyrażania poglądów, przekonań i opinii, 

8) rozwijania zainteresowań i umiejętności, 
 

9) korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów  

i olimpiad przedmiotowych,  
10) sprawiedliwej oceny wiedzy, 

 
11) korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, 

środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki,  
12) znajomości na bieżąco swoich ocen,  
13) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,  
14) pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 

 
 

2.Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,  
a w szczególności: 

 
1) szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach 

szkolnych, bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych). 

Za mienie szkoły zniszczone przez ucznia odpowiadają rodzice. 
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2) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach 

wandalizmu i przemocy w szkole, 
 

3) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz 

uzupełniać braki wynikające z nieobecności, 
 

4) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, 

szatni, sali gimnastycznej),  
5) nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych,  
6) szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania, 

 
7) usprawiedliwiać w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych, 
 

8) dbać o schludny, estetyczny wygląd oraz nosić czysty, odpowiedni do warunków 

pogodowych strój. Wyklucza się:  
a. farbowanie włosów,  
b. noszenie fryzur i strojów demonstrujących przynależności do subkultur,  
c. noszenie skąpego ubioru: zbyt krótkich i obcisłych spódnic i spodenek,  
d. przezroczystych bluzek, z dużym dekoltem lub odsłaniających gołe ciało  
e. malowanie paznokci,  
f. makijaż,  
g. tatuaże,  
h. noszenie drogiej i okazałej biżuterii,  
i. wulgarne napisy na ubraniach obrażające godność innych osób. 

 
 

9) Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia 

biżuterii i ozdób. Strój sportowy składa się z: jednobarwnej bluzki z krótkim 

rękawem, krótkich spodenek lub spodni dresowych w jednolitym kolorze. 
  

10) Na terenie szkoły uczeń przebywa w zmiennym obuwiu oraz bez płaszcza, kurtki. 

Obowiązuje go również zakaz noszenia szalików, chustek, czapek oraz innych 

nakryć głowy. 

3. Uczniów obowiązuje zakaz posługiwania się telefonami komórkowymi, 

smartwatchami, aparatami fotograficznymi, przenośnymi odtwarzaczami oraz innymi 

urządzeniami teleinformatycznymi przez cały okres przebywania w szkole.                                        

W przypadku niezastosowania się do tego zakazu nauczyciel ma prawo zabrać telefon 

lub inne urządzenie elektroniczne i zdeponować je w sekretariacie, skąd rodzic lub 

prawny opiekun ucznia jest zobowiązany je odebrać. Dwukrotne złamanie przez 

ucznia w danym półroczu powyższego zakazu wpłynie na obniżenie oceny 

zachowania. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny telefonu               

i urządzeń elektronicznych zabranych uczniowi. 

4. Podczas przerw obowiązuje zakaz:  

a) bezzasadnego przebywania w toaletach,  

b) przemieszczania się między kondygnacjami szkoły (uczniowie przebywają 

przy salach, w których mają zajęcia), 

c) opuszczania budynku szkoły,  

d) biegania, skakania, grania w piłkę na korytarzu szkolnym,  

e) uprawiania hazardu oraz innych niebezpiecznych zabaw,   
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f) otwierania okien bez zgody nauczyciela dyżurującego,  

g) siadania na parapetach,  

h) zaśmiecania, brudzenia, plucia. 

5.  Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną w szatni i przedmioty porzucone 

przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona                          

i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą. 

6. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły należy je 

zdeponować u nauczyciela. 
 

7. Uczeń może zostać przeniesiony na wniosek Dyrektora  do innej szkoły:  

1) w sytuacji bezskuteczności zastosowanych  wcześniej wobec niego  w porozumieniu 

z rodzicami działań wychowawczych oraz kar przewidzianych w statucie   

w przypadku:  

a. posiadania i sprzedaży na terenie szkoły środków odurzających lub 

psychotropowych, 
  
b. spożywania na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych, 

alkoholu i przebywania na terenie szkoły pod wpływem tych substancji, 

c. demoralizowania innych uczniów, 

d. naruszenia nietykalności cielesnej innych osób (uczniów i nauczycieli). 
  

2) bez konieczności wcześniejszego stosowania kar przewidzianych w statucie  

             w przypadku orzeczenia wobec ucznia prawomocnego wyroku za popełnienie      

kradzieży i rozboju. 

 

8.  Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania                

COVID -19  obowiązujące na terenie szkoły. 

1) Uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły                       

i każdorazowo przy wejściu do sali lekcyjnej.  

2) W przestrzeni otwartej (korytarze, toalety, ciągi komunikacyjne) obowiązuje nakaz 

zakrywania ust i nosa. 

3) Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają wyłącznie przy wyznaczonych klasach. 

Obowiązuje również całkowity zakaz nieuzasadnionego przemieszczania się po 

szkole. 

4) Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie 1,5 m dystansu społecznego.  

5) Do szkoły przychodzą jedynie zdrowie dzieci i młodzież bez objawów chorobowych 

(kaszel , katar czy podwyższona temperatura).  

6) W sytuacji pojawienia się u ucznia objawów infekcji należy go natychmiast 

odizolować od innych osób.  

7) Nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego skutkuje wpisaniem uwag w dzienniku 

elektronicznym, a w konsekwencji obniżeniem oceny zachowania. 
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Rozdział 7 
 

                                                                 § 24   
Nagrody 

 
 

1. Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną i wzorową pracę i naukę (średnia co 
najmniej 4,75) oraz wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach 

sportowych. 
 

2. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, 
wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej. 

 

3. Nagrodę książkową otrzymuje każde dziecko z oddziału przedszkolnego. 
 

4. Nagrodę książkową otrzymuje każdy uczeń klasy I. 
 

5. Uczniowie klas II i III otrzymują nagrodę książkową, gdy prezentują wzorową 

postawę oraz opanowali wiadomości i umiejętności znakomicie lub bardzo dobrze. 
 

6. Nagrodę książkową i wpis na świadectwie uczniowie klas od I do III otrzymują, 

gdy zajęli czołowe miejsca (od 1. do 3.) w konkursach i zawodach sportowych na 

szczeblu powiatowym lub wyższym. 
 
7. Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową otrzymują uczniowie klas od 

IV do VIII, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. 
 
8. Nagrodę książkową i wpis na świadectwie uczniowie klas od IV do VIII 

otrzymują również wtedy, gdy zajęli czołowe miejsca (od 1. do 3.) w konkursach                  i 

zawodach sportowych na szczeblu powiatowym lub wyższym. 
 

9. Złota Księga - wpisu do Złotej Księgi dokonuje się dla ucznia kończącego szkołę 

podstawową, który otrzymał średnią ocen co najmniej 5,5 i wzorowe zachowanie. 

Wychowawca klasy przygotowuje dla tego ucznia opis osiągnięć i uzasadnienie 

dokonania wpisu do Złotej Księgi. 
 

 

§ 25 

                                                   Kary 
 
 

1. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za:  
1) stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły,  
2) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego,  
3) dokonanie kradzieży,  
4) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających,  
5) wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły.  

2. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna. 
3. Kara może być udzielona w formie:  

1) upomnienia wychowawcy,  
2) upomnienia dyrektora szkoły,  
3) nagany,  
4) obniżenia oceny z zachowania o jeden stopień,  
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5) zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz,  
 6)    zawieszenia w prawach ucznia. 

 
 4. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły w przypadku:  
1) stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów,  
2) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły,  
3) wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów, 
 
4) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na 

imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę. 
 

5.  O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia. 

 
6.  Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary, o której mowa                    

w ust. 4, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary. 
 

7. W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 7, dyrektor powołuje 
komisję składającą się z wychowawcy oraz pedagoga szkolnego. 

 
8. Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 7, w terminie siedmiu dni 

od powołania i wyraża opinię w sprawie. 
 

9. Na postawie opinii, o której mowa w ust. 9, dyrektor podejmuje decyzję                  
o utrzymaniu kary lub jej zniesieniu. 

 
10. W przypadku zniszczenia przez ucznia mienia szkoły, jego rodzice (prawni 

opiekunowie) ponoszą koszty naprawy. 
 
 

 

Rozdział 8 
 

§ 26  
Ceremoniał szkolny 

 

1. Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny. 
 
2. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne 

zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach 
państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych. 

 
3.     Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. 

Uzależnione są one od charakteru uroczystości, głównego organizatora oraz specyfiki 
miejsca. 

 
4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który 

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora 
scenariuszem. 

 
5. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej 

do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.  
6. Szkoły posiada własny sztandar. 

 
7. Sztandar znajduje się w zamykanej gablocie w holu szkolnym i udostępniany jest 

na uroczystości szkolne:  
- rozpoczęcie roku szkolnego,  
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- ślubowanie klas pierwszych,  
- uroczystości patriotyczne,  
- zakończenie roku szkolnego. 

 

8. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej izby lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, 
pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej, świetlicy szkolnej, na dolnym 
korytarzu.  

9. Poczet sztandarowy wybierany jest spośród uczniów klas ósmych na każdy rok szkolny. 
10. Poczet sztandarowy składa się z pocztu głównego i zastępczego po trzy osoby  

w każdym. 

11. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest zaszczytem, dlatego w jego skład 
wchodzą uczniowie o wzorowej postawie. 

12. Kandydatów do pocztu sztandarowego przedstawiają wychowawcy klas 
dyrektorowi szkoły na początku czerwca danego roku szkolnego. 

13. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas ósmych następuje 
uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego następcom.  

14.   Uczestnicząc w poczcie sztandarowym, uczniowie powinni być ubrani odświętnie:  
uczeń – biała koszula, ciemne spodnie, uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice. 

15. Insygnia pocztu sztandarowego:  
- biało-czerwone szarfy, obszyte białymi frędzlami na początku i na 

końcu ich najkrótszych brzegów,  
-  białe rękawiczki. 

16. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach, na których występuje 
poczet sztandarowy.  

17. Uroczystości prowadzi dyrektor szkoły.  
18.  Prowadzenie uroczystości można powierzyć nauczycielom. 
19.  Uczniowie szkoły noszą obowiązkowo oficjalny strój galowy.  

1) Oficjalny strój galowy obowiązuje podczas:  
 -rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,  
 -uroczystości i apeli szkolnych,  
 -uroczystości miejskich,  
 -zajęć pozaszkolnych związanych z reprezentacją szkoły na zewnątrz,  
 - podczas egzaminów  

2) Przez strój galowy należy rozumieć:  
 -dla dziewcząt - ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka,  
 -dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.  
20. Schemat uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego:  

1) wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na akademię,  
2) wprowadzenie pocztu sztandarowego: na komendę prowadzącego „Proszę  

o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i na słowa: „Baczność – Poczet 

Sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte  

wprowadzić” przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wchodzi do sali, po 

czym następuje komenda: „ Do Hymnu”, po odśpiewaniu pada komenda „Spocznij”  

i „Proszę o zajęcie miejsc”, 

3) przemówienie dyrektora szkoły,  
4) przemówienie zaproszonych gości, 
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5) odśpiewanie hymnu szkoły: „Baczność, do hymnu szkoły”, po odśpiewaniu 
pada komenda „Spocznij”, 

6) wyprowadzenie pocztu sztandarowego: na komendę „Baczność – Poczet Sztandarowy 

sztandar Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte wyprowadzić” 

wszyscy przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wychodzi z sali, po czym 

następuje komenda: „Spocznij” i „Proszę o zajęcie miejsc”,  
7) część artystyczna, 
8) pożegnanie, zakończenie uroczystości,  
9)  po wyjściu gości wychodzą uczniowie pod opieką nauczycieli. 

 

 

Rozdział 9 
 

§ 27   
Postanowienia końcowe 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści: 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 
 

im. Bohaterów Westerplatte 
 

62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 22a 
 

tel.62 764 68 93, 502 025 052 
 

NIP 618-20-39-062 REGON 251282805 
 

 

2.      Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci 
regulują odrębne przepisy. 

 
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: 

wewnątrzszkolny system oceniania, arkusz organizacyjny szkoły, dzienniki zajęć 
lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały Rady Pedagogicznej.  

4. Szkoła posiada monitoring wizyjny.  
5. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
6. Statut jest umieszczony w bibliotece oraz zamieszczony na stronie 

internetowej szkoły.  
7. Wnioski o zmianę statutu mogą składać: Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna.  
8. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 

 

 

                                                                                                    

 
 

 
                                 


