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S.P.1-012/1/2015/16 

 

 

STATUT  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

 IM. PODPUŁKOWNIKA PILOTA MARIANA 

PISARKA W RADZYMINIE 

ul. 11 LISTOPADA 2 
 

 

Na podstawie art. 60 ust.2  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004  r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) 

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

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

 (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007r  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz.562 z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. , poz. 357)  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca  2015r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.  z 2015r., 

poz. 843)  

Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzenia sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015r. , poz. 959) 

Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. (Dz. U. z 2015r. , poz.1113) 

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2015r. , poz. 1250) 

 

 ustala się  znowelizowany tekst Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka 

pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, jak następuje: 
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ROZDZIAŁ I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1  

 

1.  Szkoła Podstawowa nr 1 imienia podpułkownika pilota Mariana Pisarka,    

       zwana dalej szkołą jest szkołą publiczną.  

2.    Siedziba szkoły znajduje się w  Radzyminie przy ul. 11 Listopada 2.                                    

3.    Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Radzymin. 

4.  Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty 

       w  Warszawie. 

5.  Czas trwania cyklu kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie 

       ramowych planów nauczania trwa 6 lat. 

6.  W Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie mogą być tworzone oddziały  

       rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcio- i sześcioletnich,  

       zwane dalej „zerówkami”. 

7.   Zerówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty  

       oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie 

       programowej wychowania przedszkolnego. 

8.    Nauka w szkole, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest bezpłatna.  

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

 CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 2 

 

1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dziecka. 

2. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości bezpłatnej 

realizacji ustanowionego prawem obowiązku nauczania w zakresie szkoły 

podstawowej. 

3. Szkoła zapewnia uczniom możliwość kształcenia oraz pełnego rozwoju 

intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności 

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

4. Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza oraz działalność 

organów szkoły i organizacji szkolnych prowadzona jest zgodnie  

z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi  
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w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie 

Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka. 

5. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające przekazaniu 

wartości i zasad moralnych, a w szczególności poszanowania godności  

i wolności człowieka, sprawiedliwości, szacunku dla pracy, tolerancji, 

poszanowania prawa, odpowiedzialności za własne czyny. 

6. Szkoła przekazuje uczniom wiedzę w zakresie podstawowym,  

           a w  szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 

2) umożliwia wszystkim uczniom korzystanie ze zdobyczy 

współczesnej nauki i postępu technicznego, 

3) umożliwia rozwój zdolności i zainteresowań, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, 

5) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej  

i językowej, 

6) udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, 

7) przygotowuje uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu 

społecznym, 

8) uczy odpowiedzialności za własne czyny, 

9) upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec problemów ekologii.  

 

                                      § 2.1 

 

1.   Cele działania zerówki. 

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie 

czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach  

i w dalszej edukacji. 

2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby 

lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. 

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do 

racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym 

także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. 

4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne  

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. 

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz 

nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych  

i intelektualnych. 

6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcenie do 

uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. 



 4 

7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym  

i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich 

przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. 

8) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie 

umiejętności wypowiadania się poprzez  muzykę, małe formy teatralne 

oraz sztuki plastyczne. 

9) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do 

rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy 

patriotycznej. 

10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez 

      wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także  

      kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne  

      w edukacji szkolnej. 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej 

w wychowaniu przedszkolnym. 

1) Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na 

podstawie programów wychowania przedszkolnego 

zaproponowanych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez 

Dyrektora szkoły. 

2) Uczeń kończący obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego otrzymuje „Diagnozę gotowości szkolnej”. 

 

§ 3 

 

1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez: 

 

1) programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązujących 

przedmiotów ogólnokształcących, 

2) przyjęte zasady oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych, 

3) integrację wiedzy nauczanej przez: obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

dodatkowe zajęcia edukacyjne, wychowanie do życia w rodzinie, religię 

lub etykę, 

4) szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w pkt. 3 zajęcia 

edukacyjne, 

5) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: 

patriotyzm, pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji 

wartości, personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej,  

w szerszej społeczności, wpajanie zasad kultury życia codziennego 

realizowane zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły, 

6) oddziaływania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów zgodnie z programem wychowawczym i profilaktyki Szkoły, 
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7) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-

wyrównawczych, logopedycznych, terapeutycznych, 

8) pracę pedagoga i psychologa szkolnego, wspomaganą badaniami  

i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpracą z sądem 

rodzinnym, policją, strażą miejską, ośrodkiem pomocy społecznej, 

9) umożliwienie uczniom o szczególnych uzdolnieniach indywidualnego 

toku nauki  i ukończenia szkoły w skróconym czasie, 

10) otoczenie szczególną opieką uczniów z deficytami rozwojowymi poprzez 

różnicowanie wymagań programowych w stosunku do tych uczniów, 

11) nauczanie indywidualne, 

12)  prowadzenie religii/etyki w szkole; 

a) religia jako przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzona dla 

uczniów, których rodzice wyrażają w formie pisemnej zgodę lub 

brak zgody na korzystanie z tych zajęć,  

b) życzenie wyrażone jest na początku podjęcia nauki w szkole, nie 

musi być ponawiane w kolejnych latach nauki, może być 

zmienione w dowolnym czasie, 

c) uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii objęci są zajęciami 

opiekuńczymi (biblioteka szkolna, opieka świetlicowa),  

w przypadku lekcji religii na pierwszej i ostatniej godzinie 

lekcyjnej za zgodą rodziców są zwalniani do domu, 

d) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone 

przez władze kościelne. 

 

§ 4 

 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

 

1) opracowanie zasad pełnienia dyżurów przez nauczycieli w budynku i na 

boisku szkolnym wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim 

oraz na korytarzach – podczas wszystkich przerw: 

 a) do pełnienia dyżuru zobowiązani są wszyscy nauczyciele, 

 b) za nauczyciela nieobecnego dyżur pełni nauczyciel zastępujący go  

  wg wyznaczonego grafiku przez wicedyrektora szkoły, 

2) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa na zajęciach szkolnych 

obowiązkowych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, 

3)  zapewnienie prawidłowej opieki podczas wycieczek szkolnych i innych 

zajęć poza szkołą: 
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 a) każdy nauczyciel przed planowaną wycieczką ma obowiązek 

          złożyć u dyrektora szkoły „Kartę wycieczki” wraz z pisemną zgodą  

          rodzica – celem zaakceptowania, 

 b) osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo podczas zajęć 

          organizowanych poza szkołą jest tylko i wyłącznie nauczyciel  

          kierujący wycieczką, 

 c) przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 

          uczniów- jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta  

          z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie wycieczki poza miasto,  

          /przy korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej – dwóch 

          opiekunów na grupę uczniów/,  na 10 uczniów – w czasie turystyki  

          kwalifikowanej i podróży pociągiem, 

4) możliwość zgłoszenia do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych 

celem dokonania kontroli technicznej, 

5) wprowadzenie w szkole monitoringu wizyjnego mającego na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim 

pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły oraz 

zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami, 

a) kamery wizyjne obejmują następujące obszary:  

- wejście główne szkoły,  

- szatnia 

- korytarz 

- parter 

- I piętro 

- boisko szkolne 

- parking 

- sala gimnastyczna 

- wejście boczne przy sali nr 11 

- świetlica szkolna 

- sala przy świetlicy 

      b) rejestrator kamer znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym w szatni 

      c)  podgląd kamer znajduje się w pomieszczeniu dyrektora szkoły 

      d) zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni, 

6) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych 

zajęciach: 

a) umożliwienie uczniom klas IV – VI zdobycie karty rowerowej w ramach    

          obowiązkowych zajęć technicznych (wychowania komunikacyjnego), 

7) zobowiązanie wychowawców do poinformowania rodziców (prawnych 

opiekunów) o konieczności osobistego odbioru dziecka ze szkoły po 

zakończeniu zajęć lekcyjnych, 

 a) odstępstwo od takiej reguły wymaga pisemnej informacji rodzica  

      (prawnego opiekuna) dotyczącej: 
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 - wskazania osoby, która będzie odbierała ze szkoły dziecko po 

zakończonych zajęciach,  

 - wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do domu (bez 

opieki rodzica – prawnego opiekuna), 

 b) w sytuacjach losowych – wyjątkowych, gdy rodzic (prawny opiekun) 

lub osoba przez nich upoważniona, nie będzie mogła odebrać dziecka 

ze szkoły, zobowiązani są poinformować o tym telefonicznie 

wychowawcę lub dyrektora szkoły podając swoje dane i dane personalne 

osoby odbierającej dziecko (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy), które wpisuje się do założonego w tym celu zeszytu. Zeszyt 

znajduje się w sekretariacie szkoły, 

10) informowanie rodziców o zmianach, które wiążą się z wcześniejszym 

zakończeniem zajęć lekcyjnych. Muszą być podane uczniom z co 

najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, a wychowawca (bądź 

nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi) zobowiązany jest do 

sprawdzenia czy informacja została zapisana przez dziecko w zeszycie do 

korespondencji. Dotyczy to uczniów klas I – VI. Brak takiej informacji 

uniemożliwia wcześniejsze (niezgodne z planem) zakończenie zajęć 

lekcyjnych przez uczniów. Konieczność wyrażenia zgody przez rodziców 

(prawnych opiekunów) na samodzielny powrót do domu uczniów klas I – 

VI obowiązuje również w sytuacjach,  gdy zajęcia organizowane przez 

szkołę kończą się w godzinach wieczornych, 

11) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-III, 

a w szczególnych przypadkach dzieciom klas IV-VI oraz uczniom 

dowożonym autobusem szkolnym, 

12)    szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

13) opracowanie i wdrażanie w życie - poprzez próbne alarmy – „Regulaminu 

ewakuacji” w razie pożaru lub innego zagrożenia, 

14) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu do wzrostu 

uczniów i rodzaju pracy, 

15) zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego 

ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, 

16) utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej 

sprawności i w stałej czystości, 

17) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu, 

18) różnorodność zajęć w każdym dniu, 

19)   dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić w szkole  

          zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: 

       a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych 

            dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa, 

       b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić  zdrowiu 

             uczniów. 
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20) organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas  

       oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie 

       bezpieczeństwa uczniów:  

       a) związane z utrudnieniem w dotarciu do szkoły lub z powrotem ze szkoły, 

       b) związane z utrudnieniem organizacji zajęć w szkole w związku  

           z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub  

           międzynarodowych.  

2. Na terenie Szkoły powołuje się koordynatora do spraw 

bezpieczeństwa. Funkcję tę pełni pedagog szkolny. 

3. Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

 1) przyjmowanie od uczniów i nauczycieli informacji i uwag 

          dotyczących bezpieczeństwa, 

   2) integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich  

                    podmiotów szkolnych (Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,  

                    Samorządu Uczniowskiego), 

 3)  współpraca z psychologiem i rodzicami, ze środowiskiem,  

                   z Kuratorium Oświaty, policją, Strażą Miejską, prokuraturą, sądem  

                   dla nieletnich i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole  

                   w rozwiązywaniu występujących w niej problemów, 

 4)   koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach 

                   realizowanego w szkole programu wychowawczego i programu  

                   profilaktyki, 

 5)       pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu  

                   współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska oraz  

                   z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów  

                   dzieci i młodzieży, 

 6)     promowanie problematyki bezpieczeństwa, 

 7)     dokumentowanie działań, 

 8)     doskonalenie własne.  

§ 5 

 

1.  Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga  

i psychologa szkolnego oraz instytucje świadczące specjalistyczne 

poradnictwo: 

a) wydawanie opinii o uczniu na wniosek rodzica, prawnego opiekuna  

na potrzeby badań poradni pedagogiczno-psychologicznej, 

b) terapię pedagogiczną, grupową i indywidualną prowadzoną przez 

pedagoga i psychologa szkolnego, 

2) umożliwienie dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce udziału 

w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, 

3) udział dzieci z zaburzeniami mowy w zajęciach logopedycznych, 
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4) udział uczniów klas I – III w zajęciach wyrównawczych lub 

wyrównujących, 

5) udział uczniów w  zajęciach terapeutycznych z pedagogiem lub 

psychologiem szkolnym, 

6) udział uczniów klas I-III w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, 

7) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom klas I-III, uczniom 

dojeżdżającym autobusem szkolnym i w szczególnych przypadkach 

dzieciom klas IV-VI, 

8) zapewnienie dożywiania,  

9) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej oraz innej –  

np.  samopomocy koleżeńskiej, 

10) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w szkole - tzw. „Zima 

w mieście” , „Lato w mieście” – o ile będzie to możliwe ze względów 

organizacyjnych, 

11) organizowanie nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych  

w domu ucznia uczniom chorym, z orzeczeniem poradni  

        psychologiczno – pedagogicznej  nie mogącym realizować obowiązku  

szkolnego w warunkach szkolnych, na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 5a       

                                           

1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniom  

    klas I-VI oraz dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na : 

   1) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

       wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności  

       wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla uczniów. 

   2) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

       i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

       psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z: 

a)  niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem, 

b)  sytuacji kryzysowych i traumatycznych, 

c)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego  

rodziny, sposobem spędzenia czasu wolnego, kontaktami 

środowiskowymi, 

d) chorób przewlekłych, 

e) niepowodzeń edukacyjnych, 

f) zaburzeń komunikacji językowej, 

g) specyficznych trudności w uczeniu się, 

h) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub  

ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z 

wcześniejszym kształceniem za granicą, 
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i) szczególnych uzdolnień. 

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły powołując  

Zespół do działań opiekuńczo-wychowawczych i wyznacza osobę  

koordynującą pracę  zespołu. W jego skład wchodzą: 

 - pedagog 

 - logopeda 

 - nauczyciele 

 - wychowawcy. 

4. Do zadań zespołu należy: 

1) ustalenie zakresu, w  którym uczeń wymaga pomocy, 

2) określanie zalecanych form, sposobów i zakresu udzielania uczniowi 

              pomocy,  

3) opracowanie planów działań wspierających dla ucznia, indywidualnego 

             programu edukacyjno-terapeutycznego, 

4) zakładanie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia , 

5) dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno- 

              pedagogicznej  udzielanej uczniowi, w tym efektywności 

              zrealizowanych zajęć, 

6) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

              kryzysowych. 

5. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Mogą w nich uczestniczyć  

    rodzice ucznia. Uczestników zobowiązuje się do nie ujawniania spraw  

    poruszanych na spotkaniu. 

6. Pomoc organizowania i udzielana jest we współpracy z: 

 1) rodzicami uczniów, 

 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

              specjalistycznymi, 

 3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

   4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

 5) organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz 

             dzieci. 

7. Pomoc udzielana jest na wniosek: 

 1) ucznia, 

 2) jego rodziców /prawnych opiekunów, 

 3) nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia  

              z uczniem, 

 4) poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom 

     w formie: 

 1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

 2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

 3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych,  

              logopedycznych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych. 
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9. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest  

       nieodpłatne. 

10. Szczegółowe zasady działania zespołów określa rozporządzenie. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

 

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 

 

§6 

 

1. Co to jest ocenianie? 

 

1) Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega 

na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów opanowania 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz na 

formułowaniu oceny. 

2) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego: 

1) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie. 

2) Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego 

rozwoju; 

3) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

4) Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia. 

5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

3. Co obejmuje ocenianie? 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych 

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania. 

3) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych  

w niniejszym dokumencie 
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4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z procedurami. 

5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

6) Ustalanie warunków oraz trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania. 

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

 

§ 7 

 

 
OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Kryteria oceniania przyjęte przez Radę Pedagogiczną: 

1) stopień rozumienia materiału programowego; 

2) zaangażowanie podczas lekcji; 

3) wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości 

i umiejętności; 

4) systematyczność; 

5) aktywność; 

6) samodzielność przy zdobywaniu wiedzy i inwencja własna podczas 

zdobywania wiedzy; 

7) zakres wiadomości i różnych umiejętności z nimi związanych; 

8) poczynione postępy. 

 

2. Klasy I – III 
 

1) W klasach I-III ocenianie śródroczne i roczne  zarówno osiągnięć 

edukacyjnych jak i zachowania uczniów ma charakter opisowy. Obejmuje 

ono w szczególności: 

a) bieżące obserwowanie dzieci i odnotowanie wyników obserwacji 

w dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczycieli wg wzorów 

ustalonych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły; 

b) bieżące informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach 

edukacyjnych ucznia i zachowaniu poprzez system informacji szkolnej 

(droga elektroniczna) oraz podczas spotkań z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) wg przyjętego harmonogramu; 

c) przygotowanie śródrocznej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych 

i zachowania się dziecka przez wychowawcę klasy, 
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d) przygotowanie rocznej, klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia zgodnie z ustaleniami zespołu 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  i uzgodnionej z dyrektorem szkoły, 

2) od 01 września 2007r w klasach I-III wprowadza się   cząstkowe 

ocenianie punktowe, zgodnie z poniższym wykazem: 

 6 punktów – wspaniale 

 5 punktów – bardzo dobrze 

 4 punkty – ładnie 

 3 punkty – postaraj się 

 2 punkty – pomyśl 

 1 punkt – pracuj więcej 

3) W ciągu całego roku szkolnego nauczyciel klas I – III zobowiązany jest 

do gromadzenia informacji na temat dziecka oraz poziomu jego osiągnięć. 

Zobowiązany jest również do poinformowania rodziców (prawnych 

opiekunów) o sposobach i formach dokumentowania tych osiągnięć. 

4) W klasach I-III wprowadza się obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka 

angielskiego, ocena bieżąca jest wyrażona w skali 1-6. Przy ocenie 

bieżącej dopuszczane jest stosowanie znaków „+” i  „-”. 

5) W klasach I-III nie wprowadza się oceny opisowej z religii. Ocena ta jest 

wystawiana według skali przyjętej dla pozostałych etapów kształcenia.  

6)   Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach  

     I – III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości  

         i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

       kształcenia  ogólnego dla I etapu edukacyjnego  oraz wskazuje potrzeby 

         rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności  

         w nauce lub rozwijaniu uzdolnień.                                     

 

3. Klasy IV – VI 
 

1) W drugim etapie kształcenia ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów 

odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych 

systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz formułowania ocen 

śródrocznych i rocznych. 

2) Począwszy do klasy czwartej oceny bieżące oraz śródroczna i roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna i roczna 

ocena  klasyfikacyjna zachowania w uzasadnionych przypadkach może 

być  oceną opisową. 

3) Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych 

dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia; oceny bieżące może wystawiać 

również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale 

prowadzącego określone zajęcia. 

4) Do oceny postępów w nauce obowiązuje  skala ocen od 1-6: 

6 – celujący   



 14 

5 –  bardzo dobry  

4 – dobry  

3 – dostateczny 

2 – dopuszczający 

1 – niedostateczny 

          Przyjętą skalę ocen stosuje się zarówno do oceniania bieżącego 

śródrocznego i rocznego. Dopuszcza się stosowanie znaków: „+ ”  

i „-”przy ocenach cząstkowych (nie dotyczy ocen śródrocznych  

i rocznych). 

 

a) Stopień celujący (6) 

Uczeń wykazuje ponadprogramowe wiadomości i umiejętności 

związane z danym przedmiotem nauczania. Pracuje samodzielnie 

 i systematycznie. Na lekcjach jest bardzo aktywny. Wypowiada się  

w sposób dojrzały, prezentując oryginalność i samodzielność myślenia, 

umiejętność dostrzegania  problemów, ich przyczyn, skutków, 

umiejętność wyciągania wniosków i formułowania uogólnień. Rozwija 

własne uzdolnienia i zainteresowania. Ze sprawdzianów otrzymuje 

najwyższe oceny. Wykonuje zadania dodatkowe o wysokim poziomie 

merytorycznym, artystycznym  lub technicznym.  

Uczestniczy w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych formach aktywności, osiągając bardzo wysokie 

wyniki lub prezentując wysoki poziom umiejętności np. artystyczny 

/punkt do spełnienia konieczny/. 

Z wychowania fizycznego – posiada wysoki, ponadprzeciętny stopień 

sprawności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej 

dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe 

w międzyszkolnych zawodach sportowych. Przestrzega zasady  

„Fair – play”/ punkt do spełnienia konieczny/. 

 

b) Stopień bardzo dobry (5) 

 

Uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy. Rozpoznaje nowe sytuacje 

problemowe, przewiduje i wartościuje rozwiązania. Prezentuje je we 

własny oryginalny sposób. Sprawnie posługuje się obowiązującą  

w danym przedmiocie terminologią. Wykorzystuje różne źródła wiedzy. 

Łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów. Chętnie wykonuje zadania 

dodatkowe. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo 

– skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie 

tylko z jednego przedmiotu. Występuje u niego precyzja i dojrzałość 

(odpowiednia do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych, które 

właściwie pozbawione są usterek stylistycznych i językowych. Jest 

aktywny na zajęciach. Pracuje systematycznie. Zakres opanowania 
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materiału programowego obejmuje w pełni treści podstawowe  

i rozszerzone. 

 

c) Stopień dobry (4) 

Uczeń łączy samodzielnie proste nazwy, fakty, pojęcia, reguły. Potrafi 

korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji. 

Inspirowany przez nauczyciela rozpoznaje sytuacje problemowe.  

We współpracy z nauczycielem przewiduje i rozwiązuje proste 

problemy. Podstawowe pojęcia i prawa ujmuje za pomocą terminologii 

właściwej dla danej dziedziny wiedzy. Wykonuje niektóre zadania 

dodatkowe. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – 

skutkowych Jego wypowiedzi są poprawne pod względem treści  

i formy, choć nie pozbawione drobnych usterek stylistycznych  

i językowych. Stara się wykazywać systematycznością i aktywnością. 

Zakres opanowania materiału programowego wykracza poza treści 

podstawowe. 

 

d) Stopień dostateczny (3) 

 

Uczeń rozróżnia, wskazuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia, nazwy, 

fakty, reguły. Jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna. Potrafi 

wykorzystać swoją wiedzę przy rozwiązywaniu typowych problemów. 

Często wymaga współpracy z nauczycielem. Zakres opanowania 

materiału programowego ograniczony jest do treści podstawowych. 

Posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego. Jego 

wypowiedzi są słabo rozwinięte. Popełnia dość liczne błędy szczególnie 

w materiale nowym i nie utrwalonym. Jego aktywność na zajęciach jest 

sporadyczna, odpowiednia do możliwości ucznia. 

 

e) Stopień dopuszczający (2) 

 

Uczeń ma duże braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym 

okresie. Uczeń rozróżnia i wskazuje najprostsze nazwy i fakty, stosuje  

je w praktycznych zadaniach pod kierunkiem nauczyciela. Słabo rozumie 

treści programowe, brak u niego umiejętności wyjaśniania zjawisk. Ma 

trudności w formułowaniu myśli, jego styl wypowiedzi jest nieporadny,  

a słownictwo ubogie, popełnia liczne błędy. Jego postawa na zajęciach 

jest bierna, ale odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy 

nauczyciela wykonywać proste zadania wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności, które umożliwiają edukację na dalszych 

etapach kształcenia. 

 

f) Stopień niedostateczny (1) 
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Oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający uczenie się 

w klasie programowo wyższej. Wiadomości i umiejętności ucznia nie dają 

mu szans na sukces w dalszym etapie kształcenia. Nie rozumie prostych 

poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. 

Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej 

wiedzy, nie podejmuje prób pokonywania trudności. Wykazuje się 

brakiem systematyczności i chęci do nauki. Uczeń nie skorzystał  

z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy  

i umiejętności. 

Otrzymanie oceny niedostatecznej z przedmiotu skutkuje nieotrzymaniem 

promocji do klasy programowo wyższej. 

4)   Uczniowie klasy czwartej we wrześniu danego roku szkolnego nie 

otrzymują ocen negatywnych.  

5)    Oceny bieżące powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki 

przedmiotu, formy aktywności ucznia. Nauczyciel powinien stosować 

różnorodne metody sprawdzania wiadomości ucznia. 

6)    Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie 

pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

7)    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, 

plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek  

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach, aktywność ucznia  

w działaniach podejmowanych przez szkole na rzecz kultury fizycznej. 

8)    Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

bieżących, jakie uczeń otrzymał w roku szkolnym na danym etapie 

edukacji. 

9)    Plan nauczania obejmuje zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe dla 

uczniów klas V-VI.  W Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana 

Pisarka  jest to wychowanie do życia w rodzinie, z którego nie wystawia 

się ocen; 

a) uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni            

     opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnacj  

     z udziału ucznia w zajęciach, 

b) zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do 

     klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia, 

c)  nauczyciel prowadzący zajęcia określa szczegółowe warunki   

     ich zaliczenia.  
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10)      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

11) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

12) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

13) Dyrektor szkoły na podstawie wniosku rodziców (prawnych 

opiekunów) oraz na podstawie opinii uprawnionej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z  głęboką dysleksją rozwojową, 

afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może 

dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole podstawowej. 

Dyrektor szkoły wydaje decyzję na piśmie, którą otrzymuje rodzic 

(prawny opiekun), a drugi egzemplarz przechowywany jest w arkuszu 

ocen ucznia. 

14) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia.  

15) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna 

roczna  

z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego lub procedur odwoławczych. 

16) Uczniowie, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia edukacyjne 

(umieszczone w planie nauczania) lub religię albo etykę, do średniej ocen 

z przedmiotów na koniec pierwszego półrocza i roku szkolnego mają 

wliczoną ocenę uzyskaną z tych przedmiotów. 

 

4. Prace pisemne 

 

1)  Sprawdziany przeprowadzane są po danym dziale programowym lub     

         z materiału zapowiedzianego przez nauczyciela (poprzedzone lekcją 

         powtórzeniową) – zapowiada się je z tygodniowym wyprzedzeniem.  

2)  Ocena ze sprawdzianów ma znaczący wpływ na ocenę śródroczną  

         i roczną. 

3)      W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian. 
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5)    Liczba sprawdzianów w ciągu tygodnia nie  może przekroczyć trzech. 

5)   Prace kontrolne nauczyciele oceniają według jednego z podanych 

sposobów: 

a) procentowy 

 ponad 100% – celujący (6) 

 100% - 91% – bardzo dobry (5) 

 90% - 75% - dobry (4) 

 74% - 50% - dostateczny (3) 

 49% - 31% - dopuszczający (2) 

 30% - 0% - niedostateczny (1) 

b)   z podziałem na poziomy: podstawowy (na dostateczny), rozszerzony  

       (na bardzo dobry) i wykraczający (na celujący), 

c)    kryterialny (np. treść, forma, kompozycja, język, ortografia, interpunkcja, 

       estetyka). 

6) Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów 

       realizowanych wymiarze tygodniowym: 

          1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny 

          2) dwie godziny tygodniowo- minimum 4 oceny 

          3) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen 

          4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen 

7)  Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna  

      z wystawieniem mu oceny nast. 

8) Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako  

      odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem  

      mu oceny niedostatecznej. 

9)  Sprawdzian typu opisowego /np. wypracowanie/ powinny zawierać  

 komentarz pisemny nauczyciela podkreślający pozytywy i braki w  zakresie 

opanowania danego materiału, zaś innego typu  prace pisemne np. dyktando, 

referat, kartkówka, test, praca domowa oceniane są wg kryteriów podanych 

przez nauczyciela oraz mogą posiadać komentarz pisemny według uznania 

nauczyciela. 

10)   Kartkówka kontroluje opanowanie wiadomości i umiejętności z 1 – 3 

         ostatnich lekcji lub ustnej zadanej pracy domowej. 

11)   W ciągu jednego dnia uczeń może pisać nie więcej niż dwie kartkówki. 

12)   Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione 

         i ocenione w ciągu 14 dni od ich napisania. 

13) Uczeń zobowiązany jest do zaliczenia sprawdzianu, na której był 

         nieobecny. 

14)  Możliwa jest poprawa przez ucznia pisemnych prac sprawdzających według  

zasad ustalonych przez nauczyciela w Wewnątrzszkolnym Systemie     

Oceniania. Nauczyciel ustala również zasady,  według  których uczeń 

zalicza pracę  pisemną na której nie był. 
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15)  W sprawdzianach wydzielone są zadania na ocenę celującą. Uczeń 

        otrzymuje taką ocenę w przypadku wykonania wszystkich poleceń na  

        ocenę bardzo dobrą plus zadanie wydzielone. Wypracowanie z języka 

        polskiego lub innego przedmiotu może być ocenione na ocenę celującą bez  

        zadania dodatkowego. 

 

5. Odpowiedzi ustne 

 

1) Odpowiedź ustna, sprawdzająca zakres opanowanego materiału, oceniana 

jest wg kryteriów przyjętych przez nauczyciela uczącego danego 

przedmiotu. 

2) Cztery plusy za aktywność podczas lekcji daje uczniowi ocenę bardzo 

dobrą. 

 

6. Nieprzygotowania do lekcji 

 

1)  Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia swojego 

nieprzygotowania do  lekcji, czyli: brak zeszytu, ćwiczeń (jeśli nie było 

w nich do wykonania pracy domowej), stroju na wychowaniu fizycznym, 

instrumentu na lekcje muzyki, przyborów geometrycznych, materiałów na 

lekcje zajęć technicznych i plastyki – każde następne nieprzygotowanie 

powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. 

2) Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie przed lekcją, które 

oznacza się znakiem „np”.  

3) Uczeń może 3 razy w każdym półroczu nie odrobić pracy domowej 

 – ustnej lub pisemnej (oznaczamy je znakiem „-„). Czwarte nie 

odrobienie pracy i każde następne powoduje wystawienie oceny 

niedostatecznej.  

4) Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości wynikające z jego 

nieprzygotowania – według  zasad ustalonych przez nauczyciela. 

5) Za pracę lub nieprzygotowanie nie zgłoszone przed lekcją – uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

7. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia 
 

1. Szkoła zapewnia właściwe warunki kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz  

zagrożonych niestosowaniem społecznym, wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać zaleceń zawartych  

w orzeczeniu i opinii uprawnionej poradni psychologiczno – pedagogicznej 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności  

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie  
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3. W sposobie oceniania uczniów z orzeczeniami i opiniami bierze się pod 

uwagę głównie włożony wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt. 

4. U uczniów z dysleksją nie obniżamy oceny za błędy ortograficzne podczas 

sprawdzianów (z wyjątkiem tych, które sprawdzają znajomość reguł 

ortograficznych). 

5. Zastępujemy pisanie ze słuchu pisaniem z pamięci (szczególnie w klasach 

    I – III). 

6. Oceniamy tolerancyjnie czytanie uczniów ze stwierdzoną dysleksją lub 

innymi dysfunkcjami – w miarę możliwości nie zmuszamy uczniów do 

publicznego głośnego czytania; umawiamy się z uczniem tak, aby mógł 

wcześniej przygotować się do głośnego czytania w klasie. 

7. W przypadku uczniów ze stwierdzoną dysortografią nie stawiamy ocen  

za dyktando lub zastępujemy je inną pracą sprawdzającą znajomość zasad 

ortografii i umiejętność pracy ze słownikiem. 

8. W przypadku dysgrafii uczeń ma możliwość przygotowania prac 

domowych z pomocą komputera (w porozumieniu z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia) oraz korzystania ze słowników ortograficznych 

(dysortografia). 

9. Uczeń ma prawo do korzystania z kalkulatora bądź liczydeł, jeśli 

zadecyduje tak nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne (dyskalkulia). 

10.  Przy stwierdzeniu, że uczeń z dyskalkulią nie opanował którejś  

z podstawowych umiejętności matematycznych, ma obowiązek wykonać  

(w domu), dodatkowe ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela  

w terminie przez niego ustalonym.  

11. W przypadku ucznia ze stwierdzonymi zaburzeniami zachowania lub 

innymi dysfunkcjami rozwojowymi, przy formułowaniu oceny zachowania 

należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenia  

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-  

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

12.  Uczeń zaś jest zobowiązany do systematycznej pracy nad 

wyrównywaniem własnych deficytów rozwojowych. W tym celu wykonuje 

przydzielone przez nauczyciela przedmiotu lub reedukatora ćwiczenia  

    i zadania korygujące trudności, (które mogą być oceniane – szczególnie na   

języku polskim). 

13.  Uczniowie z orzeczeniami i opiniami mają prawo uczęszczania na zajęcia 

korekcyjno – kompensacyjne, reedukacyjne i logopedyczne, jeśli istnieje 

taka potrzeba. Po przydzieleniu zajęć i wyrażeniu zgody przez rodziców/ 

prawnych opiekunów uczeń ma obowiązek regularnego uczęszczania na te 

zajęcia. Zajęcia te są organizowane w miarę możliwości szkoły. 

14.  Uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej mają 

dostosowane programy nauczania zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu. 
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15.  Zajęcia rewalidacyjne organizowane są wyłącznie dla uczniów   

niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

16.   Sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu   

szóstoklasisty określa Dyrektor CKE w komunikacie. 

 

8. Klasyfikacja śródroczna i roczna 
 

1)      Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku 

szkolnego i dokonuje się jej w styczniu danego roku szkolnego. 

2)  Polega ona na podsumowaniu osiągnięć  z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych z tychże zajęć  i oceny zachowania zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana 

Pisarka. Ocenę śródroczną wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne lub nauczyciel zastępujący nauczyciela nieobecnego 

wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

3)  Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym i znacznym  polega na okresowym 

podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych  

w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego opracowanego dla niego i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Oceny bieżące  

i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania dla 

wyżej wymienionych uczniów są ocenami opisowymi. 

4)  Klasyfikacja roczna odbywa się na zakończenie roku szkolnego  

i obejmuje uczniów klas I – VI. 

5)  Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym 

roku szkolnym i jest wystawiana wg zasad przyjętych przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia edukacyjne lub nauczyciela zastępującego 

nauczyciela nieobecnego wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 

6)  Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć  

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  

i rocznej oceny zachowania. 

7)  W kasach I – III oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi. 

8)  Śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 

 edukacyjnych oraz śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne 

 zachowania w klasach I – III sporządzone komputerowo w postaci 

 wydruku podpisanego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

 edukacyjne albo wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika 
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 lekcyjnego oraz arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem 

 do dziennika lekcyjnego oraz arkusza ocen.     

9)  Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej 

polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania  

w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

10)  Klasyfikacja roczna uczniów w klasach IV-VI polega na podsumowaniu 

osiągnięć z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

11)  W klasach IV – VI oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć 

edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący  - 6 

b) stopień bardzo dobry  - 5 

c) stopień dobry   - 4 

d) stopień dostateczny  - 3 

e) stopień dopuszczający - 2 

f) stopień niedostateczny - 1 

 

12)  Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych w dziennikach 

lekcyjnych nie dopuszcza się ocen ze znakiem „+” lub „-”. 

13)  Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć   

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,  

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego 

opracowanego dla niego i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i zachowania. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  

i zachowania dla ww. uczniów są ocenami opisowymi. 

14)  Arkusze ocen uczniów klas I – VI prowadzone są zgodnie  

z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.  

 

9.      Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 
 

1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń,  który  w wyniku 

       klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę  niedostateczną  z dwóch 

       obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

       gdy: 

a) wpłynęła do dyrektora szkoły pisemna prośba rodziców (prawnych 

opiekunów) do dnia rady uchwalającej klasyfikację, 
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          b) uczeń systematycznie uczęszczał na zajęcia, 

c) prośba rodziców (prawnych opiekunów) została poparta przez pedagoga 

szkolnego, 

d) uczeń rokuje uzyskanie pozytywnych ocen w klasie programowo wyższej. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej,  

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych i zajęć 

technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania 

egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Należy  

go przeprowadzić w ostatnim tygodniu sierpnia przed Radą Pedagogiczną 

rozpoczynającą nowy rok szkolny. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,  

nie później jednak niż do końca sierpnia.  

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. Zapis składu komisji znajduje się w protokołach Rady 

Pedagogicznej. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel 

zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 

komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako 

egzaminujący; nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony 

z udziału w pracach komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy: 

a) na własną prośbę 

b) na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów), która wpłynęła 

do dyrektora szkoły razem z podaniem. 

c) jeśli w szkole jest inny nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne. W takich przypadkach dyrektor szkoły powołuje do 

udziału w komisji zarządzeniem innego nauczyciela prowadzącego takie 

same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Uczeń, który nie zdał lub nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

rocznego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
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edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

10.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny na pisemną prośbę rodzica (prawnego 

opiekuna) ucznia, która wpłynęła do dyrektora szkoły nie później niż do dnia 

rady klasyfikacyjnej. Egzamin obejmuje materiał z półrocza, w którym uczeń 

nie został klasyfikowany. 

11.  Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych, która 

wpłynęła do dyrektora szkoły nie później niż do dnia rady klasyfikacyjnej 

Rada Pedagogiczna w szczególnie uzasadnionych przypadkach może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Decyzja Rady Pedagogicznej  

w tej kwestii jest ostateczna. 

12.  Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, gdy prośba rodziców (prawnych 

opiekunów) została poparta przez pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy. 

13.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie 

odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń 

spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

14.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa  

w pkt. 13, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia 

techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. 

15.  Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

16.  Egzamin klasyfikacyjny z języka obcego zdaje również uczeń, który 

otrzymał zgodę Dyrektora Szkoły na indywidualną kontynuację nauki 

z języka poza szkołą. Dotyczy to sytuacji, gdy uczeń przybywa z innej szkoły 

i nauczany był innego języka obcego niż te, które obowiązują w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka. 

17.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej oprócz 

egzaminu klasyfikacyjnego z plastyki, zajęć technicznych, muzyki, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego. 

18.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych  ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

19.  Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić 

do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do takiego egzaminu w 

terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

20.  Egzamin klasyfikacyjny z materiału pierwszego półrocza lub drugiego 

półrocza przeprowadza się do dnia Rady Pedagogicznej uchwalającej 

klasyfikację roczną. 
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21.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

22.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 9, 10 i ucznia 

realizującego indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

23.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza 

szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; nauczyciele zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 

klasy. 

24.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek 

szkolny poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

25.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

26.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, skład komisji 

(pkt. 24); termin egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

27.  W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych,  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany”. 

28.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.: - Procedury odwoławcze. 

29.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena kwalifikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z zastrzeżeniem: pkt.: - Procedury odwoławcze. 

30.  Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub wszystkich przedmiotów nie 

otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę,  

a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły podstawowej. 

 

10) Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej 
 

1) W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian 

poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań 
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będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej. 

2) Sprawdzian w szkole podstawowej przeprowadza się w kwietniu  

w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej. 

3) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo 

przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  

na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej  

w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej  poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej spełniającej określone wymogi (wg. odrębnych 

przepisów). 

4) Opinię, o której mowa w punkcie 3 rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 

przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku 

szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian. 

5) Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu. 

6)  Sprawdzian składa się z dwóch części, z których uczeń może uzyskać  

maksymalnie po 40 punktów z każdej części. 

7) Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

8) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił 

do sprawdzianu, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie 

ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia  

20 sierpnia danego roku. 

9) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia, nie 

otrzymuje promocji i nie kończy szkoły podstawowej (z wyjątkiem  

pkt. 10). 

10) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 

uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia 

danego roku dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia  

do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu  

z rodzicami (opiekunami prawnymi).  

11) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzona 

i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom 

(opiekunom prawnym) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej. 

12) Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. 
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OCENIANIE ZACHOWANIA 

 

§8 

 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 

 

1) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, 

samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności 

współdziałania w grupie, 

2) ukierunkowanie samodzielnej pracy nad sobą – w tym kształtowanie 

własnego charakteru, 

3) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji na temat 

zachowania ucznia,  

4) pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w ich pracy wychowawczej. 

 

2. Wychowawca:  
 

   1)  inspiruje uczniów, którzy chcą osiągnąć ocenę wzorową,  

   2)  pracuje z uczniami, którzy dążą do oceny dobrej. 

   3)  uczniowie, którzy starają się poprawić własne zachowanie i osiągnąć ocenę                

poprawną wspomagani są przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego. 

  4)  pod opieką pedagoga i psychologa znajdują się uczniowie, którzy zostali         

ocenieni na „nieodpowiedni”. 

 

3. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania uczniów obejmuje: 

 

1) informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach 

oceniania i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez 

wychowawcę na początku każdego nowego roku szkolnego. 

2) bieżące obserwowanie dzieci, gromadzenie informacji o zachowaniu się 

ucznia i systematyczne przekazywanie ich rodzicom (prawnym 

opiekunom). 

3) formułowanie śródrocznych i rocznych – klasyfikacyjnych ocen 

zachowania wg zasad, skali i w formach przyjętych w statucie. 

4) procedurę odwoływania się od oceny zachowania. 

 

4. Zasady oceniania 
 

1) Oceny śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

uwzględniają w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
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c) dbałość o honor i tradycje szkoły i ojczyzny, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

2)       W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

          ocenami opisowymi ustalonymi na podstawie obserwacji nauczyciela,  

          odnotowanymi w dzienniku lekcyjnym za pomocą symboli według skali 

          przyjętej dla pozostałych etapów kształcenia: 

          - wzorowe  

          - bardzo dobre 

          - dobre 

          - poprawne 

          - nieodpowiednie 

            - naganne 

3) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów 

      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub  

      znacznym są ocenami opisowymi. 

4) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania przekazywaną  

       rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach ustala wychowawca klasy  

       po konsultacjach na spotkaniu zespołu nauczycieli kl. IV-VI oraz  

       zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. Ustalona przez 

       wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

        jest ostateczna, z zastrzeżeniem: pkt. procedury odwoławcze. 

5) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić 

wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

6) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

           a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

          b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7) W kasach IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana 

Pisarka ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według 

następującej skali: 

a) - wzorowe 

b) - bardzo dobre 

c) - dobre 

d) - poprawne 

e) - nieodpowiednie 

f) - naganne 
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5. Ocena wzorowa 

 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który bez zastrzeżeń przestrzega 

wszystkich zasad postępowania obowiązujących w Szkole, spełnia 

kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto wyróżnia się w dodatkowych 

dziedzinach: 

a) przejawia inicjatywę w grupie – inicjuje i prowadzi różne pozytywne 

działania na forum klasy,  szkoły i środowiska, 

b) odznacza się szczególną aktywnością w pracach Samorządu 

Uczniowskiego, wolontariatu na terenie szkoły i poza nią 

c) odnosi sukcesy w konkursach i zawodach – szkolnych i pozaszkolnych 

d) wyróżnia się w zdobywaniu wiedzy ponadprogramowej, chętnie dzieli się 

nią z innymi 

e) inne formy działalności uznane przez wychowawcę za ważne 

2) Uczeń wzorowy jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych 

uczniów w klasie i szkole. 

  

6. Ocena bardzo dobra  
 

1) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega wszystkich zasad 

obowiązujących w Szkole, a ponadto wyróżnia się w  kilku  dodatkowych 

dziedzinach: 

a) starannie i systematycznie przygotowuje się do zajęć, 

b) służy swoją pomocą nauczycielom, kolegom i innym pracownikom 

szkoły, 

c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

d) jest odpowiedzialny, sumiennie wywiązuje się z podjętych zadań, 

e) rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach 

pozalekcyjnych, reprezentuje szkołę, biorąc udział w konkursach  

i zawodach pozaszkolnych, 

f) inne formy działalności uznane przez wychowawcę za ważne. 

 

7. Ocena dobra 
 

1) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który zwykle przestrzega zasad 

postępowania obowiązujących w Szkole: 

a) traktujemy innych z szacunkiem, tak jak sami chcielibyśmy być 

traktowani, 

b) pomagamy sobie wzajemnie, 

c) wyrażamy się kulturalnie (bez używania wulgaryzmów), zawsze mówimy 

prawdę, 

d) unikamy konfliktów, jeśli się zdarzą rozwiązujemy je pokojowo, 
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e) reagujemy na przejawy agresji i krzywdę innych, zawiadamiamy osoby 

dorosłe, 

f) podczas pobytu w szkole dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie własne  

i innych, 

g) przychodzimy punktualnie na zajęcia, w terminie usprawiedliwiamy 

nieobecności, 

h) rzetelnie przygotowujemy się do zajęć (odrabiamy prace domowe, 

przynosimy potrzebne rzeczy, terminowo nadrabiamy zaległości), zawsze 

nosimy zeszyt korespondencji, 

i) przestrzegamy dyscypliny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. 

j) wykonujemy polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

k) dbamy o czystość i sprzęt szkolny. 

ł) zmieniamy obuwie, nosimy stroje określone w Statucie Szkoły. 

l) powyższe zasady stosujemy na terenie szkoły, ale i poza nią: np. podczas 

wycieczek, na boisku, przystanku autobusowym, w środkach komunikacji 

miejskiej, 

2) Jeśli uczniowi takiemu zdarzają się czasami uchybienia w stosunku do 

powyższych zasad, ale uchybienia są niewielkie, a uczeń wykazuje 

poprawę - tzn. sam przyznaje się do złego zachowania i naprawia jego 

skutki – może nadal otrzymać ocenę dobrą. 

 

8. Ocena poprawna 

 

1) Ocenę poprawną uzyskuje uczeń, który spełnia większość kryteriów 

oceny dobrej, ale zdarzają mu się poniższe zachowania: 

a) nie przygotowania do zajęć, lekceważenie obowiązków szkolnych  

(poza wyznaczonym limitem) 

b) niezdyscyplinowanie wobec poleceń nauczyciela i osób dorosłych na 

lekcji i zajęciach pozalekcyjnych 

c) spóźnienia, nieusprawiedliwione nieobecności, nie nosi określonego 

stroju, nie zmienia obuwia w szkole 

d) zachowania niekoleżeńskie i niekulturalne, 

e) niegrzeczne odnoszenie się do koleżanek i kolegów, 

f) uczestniczenie w sytuacjach niebezpiecznych dla siebie i innych, ale nie 

prowokowanie tych sytuacji, 

g) zniszczenie mienia szkolnego lub kolegów, ale niedokonane celowo 

i z premedytacją 

h) inne sytuacje uznane przez wychowawcę za istotne 

2) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń tylko wtedy, gdy mimo złych zachowań, 

rozumie swoje błędy, stara się je poprawiać i pracuje nad swoim 

zachowaniem. 
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9. Ocena nieodpowiednia 

 

1) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nagminnie przejawia 

zachowania negatywne wymienione w kryteriach oceny poprawnej, jak 

również popełnia następujące wykroczenia: 

a) swoim zachowaniem dezorganizuje pracę klasy, 

b) wykazuje brak kultury – bywa arogancki, konfliktowy, agresywny, 

wulgarny, 

c) ma dużą ilość nieusprawiedliwionych nieobecności, 

d) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych, 

e) wagaruje, samowolnie opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć, 

f) zostaje przyłapany na stosowaniu używek lub ich posiadaniu, 

g) w zeszycie wychowawczym otrzymał pisemne powiadomienie rodziców 

(prawnych opiekunów) o naganie sporządzone przez dyrektora lub 

wicedyrektorów szkoły, 

h) inne negatywne sytuacje uznane przez wychowawcę za istotne, 

2) Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeśli nie wykazuje chęci poprawy, 

nie jest zainteresowany samorozwojem. 

 

10. Ocena naganna 

1) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nagminnie przejawia zachowania 

negatywne wymienione w kryteriach oceny nieodpowiedniej, jak również 

popełnia następujące wykroczenia: 

a) używa wobec innych siły fizycznej, wywiera presję psychiczną 

(wyłudzenia, zastraszania), 

b) jest uzależniony od jakiegoś nałogu (papierosy, alkohol, narkotyki) 

c) dopuszcza się kradzieży lub rozmyślnego niszczenia mienia szkoły lub 

mienia kolegów, 

d) swoim zachowaniem dezorganizuje pracę szkoły, 

e) wchodzi w konflikt z prawem, 

f) inne negatywne sytuacje uznane przez wychowawcę za istotne. 

 

11. Podwyższenie oceny zachowania w ciągu roku szkolnego 

 

1) Uczeń ma możliwość podwyższenia oceny zachowania w ciągu roku 

szkolnego, jeśli dobrowolnie wykonuje zobowiązania (zadośćuczynienia) 

adekwatne do przewinienia 

2) Sposób realizacji zobowiązania jest uzgodniony z wychowawcą klasy, 

pedagogiem szkolnym. 
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§ 9 

SYSTEM NAGRÓD I KAR 

 

1. Nagrody  
 

1) Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 4,75 i powyżej) i wzorowe lub 

bardzo dobre zachowanie oraz aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły 

potwierdzoną przez wychowawcę, nauczycieli i kolegów (również uczeń 

klasy szóstej) 

b) wzorową postawę jako uczeń i kolega 

c) wybitne osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach, uroczystościach 

szkolnych 

d) uczynienie widocznego postępu (np. w zachowaniu lub nauce), 

wykonanie wyjątkowej pracy przez ucznia  

2) Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, Komitetu Rodzicielskiego po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

 

3) Ustala się następujące nagrody: 

 

a) pochwała wychowawcy klasy lub opiekuna organizacji 

b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej 

c) pisemna pochwała dyrektora szkoły wysłana do rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia lub wręczona rodzicom (prawnym opiekunom) 

podczas uroczystości szkolnych 

d) umieszczenie zdjęcia ucznia z pochwałą na tablicy lub szkolnej stronie 

internetowej 

e) dyplom 

f) nagroda książkowa 

g) statuetka lub medal za najwyższy wynik na sprawdzianie szóstoklasisty, 

h) statuetka „Mistrza BRD” za najwyższy wynik na egzaminie w klasie 

czwartej (karta rowerowa), 

i) stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  

j)       na świadectwie szkolnym wpisuje się następujące osiągnięcia:  

       - konkursy, zawody sportowe  i olimpiady przedmiotowe od I do III                

miejsc oraz wyróżnienie od etapu powiatowego i powyżej, 

       - konkursy ogólnopolskie od I do VI miejsca. 

k)      nagroda w postaci dyplomu za 100% frekwencję roczną. 
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2. Kary 
 

1) Dla uczniów szkoły podstawowej stosuje się kary: 

a) za niewłaściwą postawę wobec rówieśników i innych osób na terenie 

szkoły lub poza nią, 

b) za naganne zachowanie, godzące w honor i bezpieczeństwo innych 

osób,  

c) za nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole, na 

wycieczkach oraz podczas zorganizowanych imprez i uroczystości 

szkolnych, 

d) za rażące naruszanie podstawowych norm społecznych. 
 

2) Zastosowanie kar: 

1) Stosowane są następujące kary: 

b)   upomnienie, 

c)   wpis do zeszytu korespondencji ucznia, 

d) obniżenie oceny zachowania, 

e) zlecenie prac o walorach wychowawczych, 

f) udzielenie pisemnej nagany i włączenie jej do arkusza ocen ucznia, 

g)   pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

h) przeniesienie do równoległej klasy lub szkoły 

2) Przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły może nastąpić  

w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie 

wpłynąć na postawę ucznia lub jego sytuację w środowisku uczniowskim. 

3) O przeniesieniu ucznia do innej klasy decyduje dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka. 

4) O przeniesieniu ucznia do innej szkoły decyduje Mazowiecki Kurator 

Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1im. ppłka pil. 

Mariana Pisarka  gdy uczeń: 

a) notorycznie łamie postanowienia Statutu i regulaminów Szkoły, 

b) zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów, 

c) uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia    

innych  uczniów lub pracowników szkoły, 

5)       decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesieniu ucznia do innej     

          szkoły ma charakter administracyjny, od której przysługuje odwołanie do  

          Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratora Oświaty  

          w ciągu 14 dni. 

6) Osobami (organami) uprawnionymi do zastosowania kary są: dyrektor  

          szkoły, wicedyrektor, Rada Pedagogiczna, wychowawca. 

7) Informację o karze dla ucznia /przeniesieniu do innej klasy, przeniesienie 

do innej szkoły/ przekazuje dyrektor szkoły rodzicom (prawnym 

opiekunom) w  formie pisemnej. 
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8) Uczeń ma prawo odwołania się od kary w ciągu siedmiu dni od daty 

uzyskania informacji o jej udzieleniu. Odwołanie składa rodzic (prawny 

opiekun) ucznia do dyrektora szkoły. Odwołanie winno zawierać 

uzasadnienie i mieć formę pisemną. W celu rozpatrzenia odwołania 

dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzi trzech 

nauczycieli, pedagog i psycholog szkolny. Komisja swoje ustalenia  

i wnioski przekazuje Radzie Pedagogicznej, która zgodnie ze swoimi 

kompetencjami podejmuje ostateczną decyzję zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków. Od decyzji Rady 

Pedagogicznej odwołanie nie przysługuje. 

 

3.       Strategia postępowania w przypadkach łamania norm zachowania  

          w szkole :   

 

1) Wyjaśnienie problemu i udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudności: 

a) rozmowa wychowawcy lub nauczyciela z uczniem, 

b) rozmowa pedagoga lub psychologa z uczniem, 

c) rozmowa z Dyrektorem Szkoły, 

d) rozmowa wychowawcy z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) 

w celu ustalenia wspólnej strategii oddziaływań wychowawczych 

e) rozmowa Dyrektora z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) 

w celu ustalenia wspólnej strategii oddziaływań wychowawczych 

f) spowodowanie zadośćuczynień lub naprawienia szkody przez ucznia, 

g) obserwacja ucznia przy wywiązywaniu się z postanowień – obserwuje 

wychowawca, pedagog. 

 
 

§ 10 

 

INFORMOWANIE 

 

1. Zebrania z rodzicami 
 

1) W ciągu roku szkolnego odbywa się 6  obowiązkowych  zebrań  

z rodzicami w klasach  I – VI we wrześniu, listopadzie, grudniu,  

styczniu, marcu i maju. W pozostałe miesiące w miarę potrzeb mogą to 

być dni otwarte, podczas których nauczyciel przeprowadza konsultacje  

z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów wezwanych na spotkanie 

lub tymi, którzy dobrowolnie przychodzą na konsultacje. 

2) Terminy obowiązkowych zebrań podaje wychowawca na wrześniowym 

zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

3) Obecność rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu, wychowawca 

odnotowuje w protokole zebrań z rodzicami. 
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4) W przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na  

wrześniowym zebraniu, wychowawca decyduje o sposobie uzyskania 

potwierdzenia zaznajomienia się rodzica z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania. 

5) W przypadku powtarzającej się nieobecności rodziców (prawnych 

opiekunów) na zebraniach, nauczyciel może zaprosić rodzica na 

indywidualną rozmowę, a w uzasadnionych przypadkach przesłać listem 

poleconym wezwanie do szkoły. 

 

2. O wymaganiach edukacyjnych 

 

1) Na początku każdego roku szkolnego najpóźniej do 30 września 

nauczyciele informują uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów  

          o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu                 

nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz 

kryteriach ocen. 

2) O zasadach i kryteriach ocen zachowania informuje uczniów i rodziców 

wychowawca klasy. 

3) Na pierwszym zebraniu z rodzicami (prawnymi opiekunami), w każdym 

nowym roku szkolnym, wychowawca zobowiązany jest zapoznać 

rodziców (prawnych opiekunów) z najważniejszymi zmianami  

wprowadzonymi do Statutu Szkoły. Pełen tekst Statutu Szkoły znajduje 

się w bibliotece szkolnej. 

4) Udokumentowaniem przekazanych informacji jest wpis w protokole 

zebrań z rodzicami. 

3 O cząstkowych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

1) Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i rodzica. 

2) Nauczyciel informuje ucznia i rodzica/opiekuna prawnego o uzyskanej 

ocenie cząstkowej z kartkówki, odpowiedzi ustnej, zadań praktycznych, 

sprawdzianach oraz o wynikach obserwacji postępów poprzez wpis do 

zeszytu przedmiotowego oraz wpisu do dziennika elektronicznego. 

3) Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do wglądu w 

sprawdzone i ocenione prace pisemne, które przechowuje nauczyciel 

przedmiotu do zakończenia danego roku szkolnego. 

4) Sprawdzone i ocenione prace pisemne (oryginał lub kopia) wypożycza się 

uczniom do domu  w celu zaprezentowania ich rodzicom. Okazane prace 

wraz z podpisem rodzica/prawnego opiekuna zwracane są w ciągu 

tygodnia nauczycielowi.  

5)  Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o zachowaniu dziecka  na 

zebraniach, przez zapisy w zeszycie do korespondencji i dzienniku 

elektronicznym. 
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6) Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce i zachowaniu na zebraniach. Nauczyciel, który nie jest 

wychowawcą żadnej klasy, oczekuje na rodziców w pokoju 

nauczycielskim. 

7)      Na wniosek ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel 

     uzasadnia ustaloną ocenę zgodnie z przyjętym sposobem oceniania. 

8)      Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość indywidualnego 

spotkania z nauczycielem w dowolnym wcześniej ustalonym terminie. 

 

4. Oceny śródroczne 

 

1) Dyrektor szkoły ustala każdorazowo konkretny termin posiedzenia 

śródrocznej klasyfikacyjnej i  zatwierdzającej klasyfikację rady 

pedagogicznej . 

 

2) O ewentualnej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych 

oraz nagannej ocenie zachowania ucznia informuje rodziców (prawnych 

opiekunów) wychowawca na jeden miesiąc, przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. W przypadku nieobecności 

rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu klasowym, wychowawca 

zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia przez rodzica 

(prawnego opiekuna) wiadomości o przekazaniu takiej informacji w ciągu 

5 dni lub wysłania do niego listu poleconego. 

 

5. O rocznych ocenach niedostatecznych przewidywanych z zajęć 

edukacyjnych: 

 
 

a) Nauczyciele zobowiązani są do wystawienia rocznych ocen 

niedostatecznych przewidywanych z zajęć edukacyjnych na miesiąc przed 

klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. 

 

b) Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o przewidywanych 

semestralnych i rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych 

swojego dziecka na zebraniu w grudniu i  maju. W przypadku 

nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu wychowawca (lub 

nauczyciel zastępujący go) zobowiązany jest do uzyskania pisemnego 

potwierdzenia przez rodzica (prawnego opiekuna) wiadomości  

o przekazaniu takiej informacji w ciągu 5 dni lub wysłania do niego listu   

poleconego. 

 

c) Proponowane oceny roczne wpisuje się do wydzielonej kolumny 

dziennika na stronach przedmiotowych na 10  dni przed zakończeniem 
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roku szkolnego. Nauczyciel informuje uczniów na ostatniej lekcji przed 

datą zaproponowania ocen o ich skali. Wychowawca informuje rodziców 

o proponowanych ocenach rocznych klasyfikacyjnych poprzez: 

 

3) zapis w dzienniku elektronicznym 

4) na zebraniu rodziców 

 
 

 

§ 11 

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 
 

1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen rocznych. 

 

1) Zajęcia edukacyjne 
 

a) Uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny z zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych  możliwe jest tylko w odniesieniu do klasyfikacji 

rocznej. 

 

b) Podwyższenie oceny może nastąpić pod warunkiem, że dziecko nie ma 

żadnych zaległych prac z danego przedmiotu. 

 

c) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnosić  

o podwyższenie przewidywanej oceny, z zastrzeżeniem: nie dotyczy to 

podwyższenia oceny bardzo dobrej na celującą z zajęć edukacyjnych. 

 

d) Ocena nie może być podwyższona więcej niż o jeden stopień. 

 

e) Pisemny wniosek do dyrektora szkoły o podwyższenie oceny powinien 

być złożony w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie 3 dni 

od przekazania uczniom informacji o przewidywanych ocenach 

klasyfikacji rocznej. 

 

f) Informację o terminie egzaminu, zakresie wymagań uczeń otrzymuje od 

nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela zastępującego 

wyznaczonego przez dyrektora szkoły w ciągu dwóch dni, licząc od daty 

wpłynięcia wniosku,  

 

g) Egzamin podwyższający przewidywaną ocenę odbywa się nie później niż 

na dzień przed posiedzeniem zatwierdzającej klasyfikację rady 
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pedagogicznej; przeprowadza go nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne. 

 

h) Egzamin podwyższający ocenę przeprowadza się w formie pisemnej,  

z wyjątkiem takich przedmiotów jak: plastyka, technika, muzyka, 

wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, egzamin w przypadku 

wymienionych przedmiotów ma charakter zadań praktycznych. 

i) Podczas egzaminu stosuje się te same kryteria oceniania, które 

obowiązują w roku szkolnym. 

 

j) W przypadku uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 

egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej na wyraźną pisemną 

prośbę rodzica (prawnego opiekuna) w obecności dwóch nauczycieli 

pokrewnych przedmiotów. 

 

k) Ocena z egzaminu nie może spowodować obniżenia przewidywanej 

oceny rocznej. 

 

2) Zachowanie 
 

a) Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia w terminie 3 dni od przekazania 

informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania składają w 

sekretariacie pisemny wniosek do dyrektora szkoły, o podwyższenie 

oceny zachowania (włącznie z dniem przekazania informacji dla 

rodziców). 

 

b) Zastrzega się, że rodzic nie może ubiegać się o podwyższenie oceny 

zachowania, jeżeli uczeń odbył rozmowę prewencyjną z Policją. 

 

c) Rodzic nie może również ubiegać się o podwyższenie oceny, kiedy uczeń 

został przyłapany na stosowaniu używek (papierosy, alkohol, narkotyki). 

 

d) ani wtedy gdy w zeszycie korespondencji lub dzienniku lekcyjnym 

posiada wpis o naganie sporządzony przez dyrektora lub wicedyrektora 

szkoły. 

 

e) Nie można wnosić o podwyższenie oceny zachowania z „bardzo dobre” 

na „wzorowe”. 

f) Ocena nie może zostać podwyższona więcej niż o jeden stopień. 
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3.  Procedury odwoławcze od ocen rocznych 

 

b) Zajęcia edukacyjne 
 

1. Uczniowi i jego rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo 

odwołania się do dyrektora szkoły od wystawionej przez nauczyciela/ 

wychowawcę rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 

zachowania, jeżeli zostały one ustalone niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane nie 

później jednak niż  terminie  2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 

zajęć edukacyjnych. 

     

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia  przeprowadza się nie później 

niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 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 

 

4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący  

w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; dwóch nauczycieli  

z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne, 

 

5. Skład komisji dyrektor powołuje w formie zarządzenia, 

 

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. (choroby nauczyciela, pisemnej prośby rodzica (prawnego 

opiekuna) egzaminowanego ucznia, która wpłynęła razem z zastrzeżeniem). 

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, 

 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie 

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję 

jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
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z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, 

 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład 

komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik 

sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, 

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, 

 

10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

c) Zachowanie 
 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 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. 

2. W skład komisji wchodzą dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący, wychowawca klasy, 

wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel 

samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. Skład komisji 

dyrektor powołuje w formie zarządzenia. 

3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję 

jest ostateczna. 

4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności skład 

komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę 

zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

 

 

 

 

 



 41 

§ 12 

 

                                       PROMOWANIE 

 

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

jeśli został klasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne rokują postępy  

w klasie następnej. 

 

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić 

o powtórzeniu klasy przez ucznia klasy I-III po zasięgnięciu opinii 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

 

3. Uczeń klas IV-V otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli został klasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne rokują postępy 

w klasie programowo wyższej. Ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uczeń uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 

4,75 oraz  bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem; z zastrzeżeniem, że tylko  

z jednego przedmiotu uczeń może uzyskać ocenę –„dostateczny”. 

 

5. Uczeń klasy szóstej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej, jeśli został klasyfikowany, otrzymał oceny  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe niż niedostateczne  

i przystąpił do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, 

 z zastrzeżeniem § 8 ust.10 pkt.10. 

 

6. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli uzyskał na świadectwie 

średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 4,75 i wyżej  

(z zastrzeżeniem, że tylko z jednego przedmiotu uczeń może uzyskać 

ocenę –„ dostateczny”), wzorowe lub bardzo dobre zachowanie  

i przystąpił do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. 

 

7. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenia klasy 

VI rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

8. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając 
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specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

ORGANY SZKOŁY  I  ICH KOMPETENCJE 

 

 

§13 

 

ORGANY SZKOŁY 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Samorząd Uczniowski 

4) Rada Rodziców  

 

§ 14 

 

KOMPETENCJE ORGANÓW 

 

1. Dyrektor Szkoły: 

 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą 

szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, 

4) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkujące w obwodzie szkoły, 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 

6) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

9) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 
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10) Dyrektor decyduje między innymi w następujących sprawach: 

 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych, 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników, 

d) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu 

obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może pozwolić na 

spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, 

e) ustala Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania, po konsultacji 

z zespołem pracowniczym. 

 

11) Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i rodzicami. 

 

12) Dyrektor odpowiada za całość prawidłowego, bezpiecznego 

funkcjonowania szkoły, regulując organizację pracy Szkoły poprzez 

wydawanie wewnętrznych zarządzeń. Zarządzenia wpisywane są do  

„Księgi zarządzeń”, która dostępna jest w sekretariacie szkoły. 

Zarządzenia nie mogą być sprzeczne z prawem oświatowym. 

  

13) Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań wspomagany jest przez 

wicedyrektora. 

 

2. Wicedyrektor szkoły 

 

1) Wicedyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników 

szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także 

podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora szkoły w czasie jego 

nieobecności. Ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych  

i wydawania poleceń. 

2) Przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, 

3) Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym w projekcie 

organizacyjnym, 

4) Hospituje zajęcia dydaktyczne i kontroluje warsztat pracy nauczycieli  

według ustalonego harmonogramu, 

5) Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i prowadzi ich rejestr, 

6) Kontroluje dokumentację: 

a) dzienniki lekcyjne 

b) dzienniki zajęć pozalekcyjnych 

c) arkusze ocen 
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d) pracę świetlicy szkolnej, pedagoga, psychologa, logopedy, reedukatora  

7) Dokonuje miesięcznych zestawień godzin ponadwymiarowych. 

8) Przechowuje dokumentację semestralną i roczną dotyczącą kształcenia 

zintegrowanego. 

9) Przygotowuje materiały statystyczne do opracowania sprawozdań 

wyników nauczania i zachowania. 

10) Ma prawo do formułowania projektu oceny pracy nauczycieli, 

wnioskowania o nagrody i odznaczenia jak i zastosowania kary. 

11) Wicedyrektor szkoły odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły. 

 

§15 

 

1. Rada Pedagogiczna 

 

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym 

statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania. 

2) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem 

doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej np: przedstawiciele Samorządu Szkolnego, 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Rady Rodziców. 

3) Rada Pedagogiczna działa zgodnie z opracowanym i przyjętym po 

konsultacji Regulaminem Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie. 

 

4) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

 

a) przygotowanie projektu statutu szkoły, bądź projektu jego zmian oraz 

jego przyjęcie i przedstawienie do zaopiniowania Radzie Rodziców 

b) zatwierdzanie programu rozwoju szkoły,  

c) uchwalenie Programu Wychowawczego Szkoły i Programu 

Profilaktycznego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, 

d) uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

e) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz 

trybu odwoławczego od tych ocen, 

f) wyrażanie zgody na egzaminy kwalifikacyjne z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, 

g) ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I-VI 

h) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców 

5) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

b) plan finansowy szkoły 
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c) przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli 

d) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im 

funkcji kierowniczych w szkole 

e) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

f) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia 

 

§ 16 

 

1. Samorząd Uczniowski. 

 

a. W szkole działa Samorząd Uczniowski.  

 

b. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

c. Do zadań Samorządu Szkolnego należy: 

a)  przygotowywanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

b)  występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi 

życia szkolnego i sposobem ich wykonania, 

c)  gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego, 

d)  wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję 

Szkoły, 

d.  Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie   

 Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

 dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych 

 praw ucznia, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, 

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

c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania własnych zainteresowań, 

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły. 

 

2) Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu 

          Uczniowskiego. 

 

3) Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne 

          postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami 

          wychowawczymi szkoły. 
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§ 17 

 

1. Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana 

Pisarka reprezentuje rodziców i prawnych opiekunów uczniów, 

współdziała z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem 

Uczniowskim, organizacjami działającymi na terenie szkoły. 

 

1) Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

a) występowanie do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły 

b) współpraca z Dyrektorem Szkoły 

c) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły 

oraz ustalenia zasad użytkowania tych funduszy 

d) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły  

e) pobudzania i organizowania form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. 

 

2) Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie 

rodziców klasy: 

a)   zebranie rodziców w klasie wybiera spośród siebie przedstawiciela do 

Rady  Rodziców. 

b) plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium.  

 

3) Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują w sprawach 

wychowania i kształcenia dzieci. 

 

4) Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

a) znajomości zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i 

danej klasie 

b) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania 

z poszczególnych przedmiotów oraz regulaminu zachowania, statutu 

szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktycznego, 

c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

d) zyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swych dzieci, 

e) korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego oraz poradni 

pedagogiczno – psychologicznej, 

f) natychmiastowej informacji na temat działań prewencyjnych 

dotyczących jego dziecka, 

g) rodzice mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

 

5) Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek: 
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a) konsultowania się z wychowawcą przynajmniej podczas zebrań  

          z   rodzicami, 

b) stawiania się do szkoły w ciągu trzech dni na pisemne lub telefoniczne 

wezwanie nauczyciela, pedagoga szkolnego lub Dyrektora Szkoły, 

c) usprawiedliwiać nieobecności ucznia w ciągu 7 dni od dnia powrotu 

dziecka do szkoły, 

6) rodzice odpowiadają materialnie za wszelkie szkody, zniszczenia 

spowodowane przez ucznia, 

7) konflikty dotyczące uczniów nie mogą być rozwiązywane przez ich 

rodziców z pominięciem wychowawcy lub pracownika pedagogicznego 

szkoły, 

8) w szczególnych przypadkach, gdy jest zagrożone zdrowie i dobro 

dziecka, szkoła ma prawo zawiadomić odpowiednie instytucje bez zgody 

rodziców (prawnych opiekunów), 

9) szkoła organizuje spotkania z rodzicami w formie dni otwartych 

/konsultacji/ i zebrań, stwarzając warunki do wymiany informacji  

i dyskusji na tematy wychowawcze i inne, 

 

§ 18 

 

1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych 

decyzji dotyczących Szkoły poprzez: 

 

1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych, 

2) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły, 

3) informowanie o podjętych działaniach poprzez Dyrektora Szkoły, 

 

2. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny 

działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu 

opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu 

prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora  

o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,  

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 

4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły 

niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim 

przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania  

w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia 

przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio 

nadzorującemu szkołę. 
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5. Rada Rodziców może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego 

o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela. 

 

 

§ 19 

 

1. Współpraca Rodziców i Nauczycieli 

 

1)     Rodzice oraz nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania 

          i kształcenia dzieci. 

 

2) Rodzice mają prawo do: 

 

a) zaznajamiania się z zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi  

w danej klasie i szkole 

b) zapoznania się z WSO i Planem wychowawczo- profilaktycznym 

c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych 

d) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swych dzieci 

e) korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, 

reedukatora oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 

3) W celu zachowania drożności przepływu informacji między 

nauczycielami i rodzicami szkoła organizuje spotkania z rodzicami  

w formie dni otwartych i zebrań wg harmonogramu określonego na 

początku każdego roku szkolnego. 

 

4) W przypadku szczególnie uzasadnionym na wniosek wychowawcy klasy, 

za zgodą dyrektora szkoły, mogą być zorganizowane dodatkowe 

spotkania z rodzicami lub w innym niż ustalony terminie. 

 

§ 20 

 

1. Organa szkoły (z wyjątkiem dyrektora) działają na podstawie własnych 

regulaminów. 

2. Regulaminy organów szkoły nie mogą być sprzeczne z postanowieniami 

niniejszego Statutu. 

3. Posiedzenia plenarne organów szkoły są protokołowane. 
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§ 21 

 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

 

1. W sytuacjach konfliktowych: 

1) między członkami Rady Pedagogicznej a Samorządem Uczniowskim, 

w pierwszej instancji, spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły w drodze rozmów 

z zainteresowanymi stronami; 

2) między członkami Rady Pedagogicznej, a Radą Rodziców, w pierwszej 

instancji, spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły w drodze rozmów 

z zainteresowanymi stronami; 

 

2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami w kwestiach 

spornych, pomimo mediacji prowadzonych przez Dyrektora Szkoły, 

każda z zainteresowanych stron ma prawo zwrócić się do dyrektora 

szkoły/ w formie pisemnej/ o powołanie tzw. Komisji Rozjemczej,  

w skład, której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych stron /po trzy 

osoby/, w przypadku braku rozstrzygnięcia zaistniałego konfliktu przez 

Komisję Rozjemczą, każda ze stron ma prawo zwrócić się o pomoc  

do organu prowadzącego szkołę. 

 

3. W przypadku konfliktu między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły 

postępowanie wyjaśniające przeprowadzi organ prowadzący szkołę do 

którego może się zwrócić każda z zainteresowanych stron. 

 

4. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:  

1) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami 

uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,  

2) pedagog szkolny - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu 

lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy. 

3) dyrektor lub wicedyrektor - jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła 

          konfliktu. 

5. Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie  

do organu prowadzącego szkołę.  

 

6. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione  

po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.  

 

7. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi 

Dyrektor. 

  

8. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora , strony mogą 

odwołać się do organu prowadzącego szkołę. 
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ROZDZIAŁ V 

 

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 22 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Nauka w szkole jest obowiązkowa. 

2. Szkoła prowadzi ewidencję realizacji obowiązku szkolnego. 

 

3. Szkoła prowadzi nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego – nadzór nad 

prawidłowym wypełnianiem obowiązku szkolnego sprowadza się do 

podejmowania wszelkich działań wychowawczych w stosunku  

do uczniów i rodziców. Wykorzystanie tych działań powinno zawsze 

wyprzedzać wystąpienie z wnioskiem o wdrożenie postępowania 

administracyjnego w stosunku do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

nie realizującego obowiązku szkolnego. 

 

4. Realizację wniosków dyrektora szkoły o egzekucję administracyjną 

wykonuje organ prowadzący szkołę. 

 

5. Szkoła powinna tworzyć warunki do realizacji obowiązku szkolnego. 
 

6. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do 

ukończenia gimnazjum, nie dużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

W uzasadnionych przypadkach decyzje w sprawie odroczenia rozpoczęcia 

obowiązku szkolnego przez dziecko podejmuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno pedagogicznej. Dziecko może 

być odroczone nie dłużej niż o 1 rok.  

 

1) dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym 

zorganizowanym przy szkole podstawowej, 

 

2) obowiązek, o którym mowa w pkt. 1 rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat, 

 

3) na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na 

spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą.  
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7. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci 

upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – 

wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami lub 

nauczaniu indywidualnym. 

 

8. Dziecko do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej jest 

zapisywane przez rodziców w sekretariacie szkoły. 

 

9. Do sześcioletniej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest 

Gmina Radzymin przyjmuje się: 

  

1) według wykazu z urzędu – dzieci zameldowane  w obwodzie  szkoły, 

 

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  

    w obwodzie szkoły 

 

         3) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  

     poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje  wolnymi  miejscami.  

               Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora      

     szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 

 

§ 23 

 

PRAWA UCZNIÓW 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) dostępu do wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na jego 

sytuację w szkole (ograniczenia tylko ze względu na poszanowanie praw 

innych uczniów), 

2) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 

życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli to nie narusza 

dobra innych osób, 

 

3) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

 

4) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce, 

 

5) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych, 
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6) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie 

Uczniowskim oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, 

 

7) wydawania gazetki szkolnej – jako formy działalności samorządu  

i możliwości wypowiadania się w sprawach szkoły, 

 

8) wykorzystania na odpoczynek przerw międzylekcyjnych, ferii i wakacji, 

 

 

9) nauki religii/etyki w szkole na podstawie (pisemnej) deklaracji rodziców 

lub prawnych opiekunów, 

 

10) uczniowie mają możliwość dochodzenia swoich praw ( możliwość 

obrony, gdy prawa zostały naruszone) zgodnie z jasnymi procedurami 

odwoławczymi zawartymi w Statucie Szkoły, 

  

a) w imieniu ucznia mogą występować rodzice lub opiekunowie prawni, 

 

b) spory rozstrzygane są na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego 

poszanowania stron, 

 

12) korzystania z pomocy pedagoga, wychowawcy oraz Dyrektora Szkoły we 

wszystkich przypadkach, gdy uczniowie mają wątpliwości odnośnie 

interpretowania postanowień zawartych w Statucie oraz ich praktycznego 

realizowania w życiu społeczności uczniowskiej, 

 

13) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach pozaszkolnych zgodnie ze swoimi umiejętnościami  

i możliwościami, 

14) pomocy w nauce w postaci: zajęć wyrównawczych, korekcyjno – 

kompensacyjnych, logopedycznych, indywidualizacji pracy oraz pomocy 

koleżeńskiej, 

 

15) uczeń ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogą mieć 

wpływ na jego sytuację w szkole, 

 

16) uczeń ma prawo do znajomości dokumentów prawa szkolnego 

bezpośrednio go dotyczących, w szczególności Regulaminu 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Uczniów, Programu 

Wychowawczo-profilaktycznego oraz Statutu Szkoły. 

 

2. Środki ochrony praw ucznia: 
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1) w przypadku naruszenia praw indywidualnych ucznia ma on prawo 

odwołać się do: 

          a) nauczyciela - wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora, rady  

              pedagogicznej, kuratora oświaty, rzecznika praw dziecka.  

 

§ 24 

 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

1. Do obowiązków uczniów należy: 

 

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych i uczestniczenie 

w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych, 

2) przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły, 

3) poszanowanie przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka, 

4) punktualne przychodzenie na zajęcia lekcyjne, 

5) dbanie o honor szkoły, godne jej reprezentowanie oraz szanowanie 

i kultywowanie jej dobrych tradycji, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) dbanie o piękno mowy ojczystej, 

8) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i poza nią, 

9) stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości, przeciwdziałanie 

brutalności, zarozumialstwu i plotkarstwu, 

10) wystrzeganie się wszelkich szkodliwych nałogów, 

11) nie opuszczanie bez zezwolenia terenu szkoły podczas przerw 

śródlekcyjnych i zajęć dydaktycznych, 

 

12) jeżeli uczeń nie ćwiczy podczas zajęć wychowania fizycznego jest 

zobowiązany do przebywania na tych zajęciach pod opieką nauczyciela - 

gdy lekcja wychowania fizycznego jest pierwszą lub ostatnią godziną 

lekcyjną uczeń może iść do domu na wyraźną, pisemną prośbę rodziców 

13) wywiązywanie się z powierzonych funkcji, 

14) ponoszenie odpowiedzialności za wyrządzone szkody na terenie szkoły, 

15) zmienianie obuwia,  

 

16) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju: 

1) uczeń powinien przestrzegać zasad higieny i estetyki wyglądu, 

2) zabrania się uczniowi przychodzenia w makijażu, farbowania 

włosów, noszenia na zajęciach wychowania fizycznego kolczyków 

oraz biżuterii, 

3) chłopcom zabrania się noszenia kolczyków, 
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4) wprowadza się obowiązek noszenia jednolitego stroju w czasie zajęć 

edukacyjnych (oprócz wychowania fizycznego)  

     dziewczęta: bezrękawnik w kolorze granatowym, zapinany na         

     guziki z kieszeniami , z logo szkoły  

     chłopcy: kamizelka bez rękawów w kolorze granatowym, zapinana 

     na guziki z kieszeniami , z logo szkoły 

 

17) noszenie stroju galowego (biała bluzka koszulowa, dziewczynki-czarna 

lub granatowa spódnica, chłopcy – długie czarne lub granatowe wizytowe 

spodnie) podczas wyznaczonych uroczystości, m.in. takich jak: 

rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie uczniów klas 

pierwszych, apele z okazji świąt narodowych, sprawdzian 

szóstoklasistów, 

 

18) przestrzeganie zasad bhp, 

 

19) przyniesienia w ciągu 7 dni od przyjścia do szkoły po okresie 

nieobecności pisemnego usprawiedliwienia od rodziców /prawnych 

opiekunów/ lub lekarza i przedstawienia go wychowawcy klasy, 

 

20) pozostawianie odzieży wierzchniej i obuwia  w szatni( pozostawienie 

odzieży i obuwia poza wyznaczonym miejscem w szatni jest 

niedozwolone i szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności), 

 

21) zakaz włączania i używania telefonów komórkowych  oraz innych 

urządzeń elektronicznych w szkole podczas zajęć lekcyjnych i  przerw. W 

razie nieprzestrzegania tego punktu nauczyciel ma prawo odebrać 

uczniowi urządzenie elektroniczne i przekazać dyrektorowi szkoły, który 

przekaże go rodzicom. 

 

22) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zagubione na terenie 

szkoły wyżej wymienione  urządzenia. 

 

 

§ 25 

 

1. Wobec uczniów mogą być stosowane środki wychowawcze w postaci 

nagród i kar przewidziane w WSO. 

 

 

 

 

 



 55 

§ 26 

 

1. Prawa proceduralne: 

 

1) spory rozstrzygane są na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego 

poszanowania stron, 

2) spory po przedstawieniu sprzecznych stanowisk przez zainteresowane 

strony rozstrzyga Dyrektor szkoły lub Rada Pedagogiczna, 

3) stroną reprezentującą w sporze stanowisko ucznia może być Samorząd 

Uczniowski, Rada Rodziców, wychowawca, pedagog szkolny, rodzic 

(prawny opiekun), 

4) o zaistniałych na terenie szkoły sporach należy informować Dyrektora 

szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 27 

 

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji 

 i obsługi na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 28 

 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą  

i są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo 

powierzonych ich opiece uczniów. 

 

2. Odpowiedzialność Dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie bhp i ppoż. 

określają odrębne przepisy. 

 

 

3. Nauczyciele mogą organizować wycieczki i zajęcia dydaktyczne poza 

szkołą. Odbywa się to zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi 

turystyki szkolnej. 

 

4. Szczególnej opieki i indywidualnej pomocy ze strony nauczyciela 

wymagają uczniowie klas I-III. 
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5.  Nauczyciele klas początkowych obowiązani są do wyjątkowej 

wrażliwości, delikatności i dbałości o rozwój powierzonych im uczniów. 

 

6. Nauczyciele muszą mieć pełną świadomość odpowiedzialności  

za zdrowie, bezpieczeństwo i życie uczniów podczas zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych. 

 

7.  Do obowiązków wszystkich nauczycieli należy: 

1) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

2) prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągania jak 

najlepszych wyników pracy, 

3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i ustawiczne podnoszenie 

poziomu wiedzy merytorycznej, 

4) wykorzystywanie  w procesie lekcyjnym takich środków dydaktycznych, 

form i metod pracy, które będą w najwyższym stopniu przybliżały treści 

programowe, 

5) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

6) dbałość o wystrój i estetykę pomieszczeń szkolnych, 

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, 

zainteresowań, 

8) obiektywizm i bezinteresowność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwość 

w traktowaniu wszystkich uczniów, 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

10) systematyczna współpraca z wychowawcą klasowym 

11) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów. 

 

§ 29 

 

1. W klasach I-III odbywa się edukacja wczesnoszkolna, w klasach IV-VI 

obowiązuje nauczanie przedmiotowe. 

 

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły 

przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący (lider) powoływany przez 

Dyrektora Szkoły.  

1) Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują: 

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów 

realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych, uzgadniania decyzji w sprawie wyboru 

programu nauczania, 
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b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania, 

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, 

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu jej 

wyposażenia, 

e) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, 

innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania, 

f) organizowanie wspólnej pracy nad podnoszeniem wyników nauczania 

uczniów, 

g) opiniowanie programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przed 

dopuszczeniem do użytku w szkole. 

2. Cele i zadania zespołów wychowawczych obejmują:  

a) Monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego i Programu 

Profilaktyki, 

b) Rozwiązywanie problemów wychowawczych, 

c) Analizowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków analizy 

efektów pracy wychowawczej szkoły. 

d) Gotowość do bieżącego rozwiązywania problemów wychowawczych, w 

miarę możliwości powoływanie zespołów ds. określonych problemów, 

np. słaba frekwencja na zajęciach, korzystanie z telefonów 

komórkowych w szkole. 

e) Wspomaganie nauczycieli w ich pracy wychowawczej, pomoc  

        w wychowywaniu uczniów, 

f) Aktualizacja dokumentacji szkolnej dotyczącej zadań opiekuńczo-

wychowawczych, 

g) Gromadzenie i opracowanie materiałów do pracy z uczniem, 

h)    Gromadzenie i opracowanie materiałów na spotkania z rodzicami, 

i)     Wymiana doświadczeń wychowawczych. 

3. Cele i zadania zespołów problemowo-zadaniowych. 

Zespoły problemowo-zadaniowe tworzone są do wykonania określonego 

zadania, najczęściej na krótszy czas i po jego wykonaniu mogą przestać 

istnieć. Obszar ich działania może być bardzo zróżnicowany i zależny jest 

od celów wyznaczonych przez szkołę w różnej perspektywie czasowej lub 

od doraźnych potrzeb, np. Zespół ds. realizacji projektów uczniowskich i 

promocji szkoły, Zespół kierowniczy. 

Cele pracy tych zespołów opracowywane są na bieżąco, w sytuacji, gdy 

powoływane zostają konkretne zespoły. W praktyce liczba i rodzaje 

zadań, które mogą być w szkole realizowane przez zespoły są 

nieograniczone. 

 

4.  Zespoły pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny lub na 

okres, na który zostały powołany. Plan pracy sporządzają wszyscy 

członkowie zespołu, którzy ustalają również harmonogram spotkań. 
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Zebrania zespołu są protokołowane, ale w sytuacji poruszania danych 

wrażliwych można odstąpić od szczegółowych zapisów w protokole. 

Praca zespołów jest dokumentowana zgodnie z zasadami przyjętymi przez 

zespół, w uzgodnieniu z dyrektorem. Każdy zespół na koniec roku 

szkolnego lub po wykonaniu zadania (dotyczy to niektórych zadań 

zespołów problemowo-zadaniowych), sporządza sprawozdanie z pracy 

zespołu. 

5. W miarę potrzeb dyrektor może utworzyć zespół przedmiotowy, 

wychowawczy lub problemowo-zadaniowy. Po wykonaniu zadania zespół 

może zostać rozwiązany. 

 

§ 30 

 

1. Dla zapewnienia realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły 

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece 

wychowawcy. Wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym 

oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

2. Formy działań podejmowanych przez nauczyciela wychowawcę winny 

być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków 

środowiskowych. 

 

§ 31 

 

 

ZADANIA  I  OBOWIĄZKI  NAUCZYCIELA 

 

 

1. Zadania nauczycieli: 

 

1) efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, stałe podnoszenie 

jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych 

zgodnie z przyjętym w szkole programem wychowawczym szkoły  

i szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania, 

 

2) sporządzenie planu wynikowego z nauczanych zajęć edukacyjnych dla 

każdego oddziału i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi 

szkoły najpóźniej do 10 września każdego roku szkolnego, 

 

3) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, 

 

4) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z nauczanych zajęć 

edukacyjnych i przedstawienie go Dyrektorowi szkoły najpóźniej do  
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10 września każdego roku szkolnego, dokonywanie nowelizacji systemu  

i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa, 

 

5) ścisłe stosowanie zasad oceniania kryterialnego, zachowanie 

bezstronności i obiektywizmu w ocenie ucznia, częsta ocena wiadomości 

i umiejętności ucznia, informowanie uczniów i ich rodziców o ocenach 

bieżących, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,  

o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach w nauce  

i niepowodzeniach szkolnych, 

 

6) tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego 

myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego 

organizowania pracy indywidualnej i zespołowej, 

 

7) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym 

trudności w nauce, dostosowanie wymagań do indywidualnych 

możliwości ucznia, realizacja indywidualnych zaleceń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

 

8) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych 

oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, 

rodziny, środowiska lokalnego, kraju, 

 

9) upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody 

wychowawczej, 

 

10) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz 

pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów 

przedmiotowych i poza przedmiotowych, 

 

11) systematyczne doposażanie gabinetu przedmiotowego-dbałość  

o powierzony sprzęt,  środki dydaktyczne, urządzenia i materiały 

niezbędne do nauczania danego przedmiotu, estetykę i wystrój, 

 

12) sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności 

uczniów i odnotowywanie nieobecności, 

 

13) bieżące informowanie uczniów o uzyskanych ocenach cząstkowych oraz 

śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych, 

 

14) rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej 

dokumentacji procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, 
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15) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów 

przedmiotowych, wychowawczych i problemowych, 

 

16) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej, doskonalenie i unowocześnianie własnego 

warsztatu pracy, 

 

17) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz 

podejmowanie wewnętrznych form doskonalenia zawodowego, 

 

18) zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych, imprez szkolnych  

i środowiskowych, wycieczek, wyjazdów i przestrzeganie przepisów 

BHP, 

 

19) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie  

z zasadami określonymi w Regulaminie pełnienia dyżurów 

nauczycielskich, 

 

20) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających 

potrzeby i zainteresowania uczniów, 

 

21) wykonanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły 

obowiązkowych i nadobowiązkowych. 

 
                                            

 

 

3. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELA – 

WYCHOWAWCY 

 

1) Zadaniem nauczyciela - wychowawcy jest sprawowanie opieki 

wychowawczej nad uczniami. 

2) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego 

uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie 

3) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów. 

4) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów  

w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej. 

5) Wychowawca realizuje zadania wychowawcze wspólnie z uczniami i ich 

rodzicami /prawnymi opiekunami/ w zakresie różnych form życia 

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski. 
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6) Nauczyciel – wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego 

klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze 

wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna 

opieka (zarówno w przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych jak  

i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami). 

7) Nauczyciel – wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów 

(prawnymi opiekunami), w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci 

b) okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci 

i otrzymywania od nich pomocy  

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły 

8) Wychowawcy klasy i inni nauczyciele mają obowiązek przekazywania 

rodzicom /prawnym opiekunom/ informacji o postępach w nauce  

i zachowaniu ucznia jeden raz w miesiącu – przy okazji zebrań  

z rodzicami, a w szczególnych wypadkach w innym ustalonym terminie. 

 

9) Do zadań szczegółowych nauczyciela - wychowawcy należy: 

a) Poznanie psychiki uczniów, ich sytuacji zdrowotnej, wychowawczej, 

rodzinnej. 

b) Zbadanie źródeł trudności i problemów uczniów zagrożonych 

niepowodzeniami szkolnymi, nieprzystosowaniem  oraz podjęcie 

odpowiednich działań.  

c) Otoczenie opieką uczniów zaniedbanych i opóźnionych w nauce 

(współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami, instytucjami) 

d) Poznanie środowiska rodzinnego ucznia poprzez bezpośredni kontakt z 

rodzicami ucznia. 

e) Prowadzenie pedagogizacji rodziców. 

f) Koordynowanie działań opiekuńczo – wychowawczych innych 

nauczycieli (aby były spójne, wolne od błędów wychowawczych, nie 

ignorowały potrzeb ucznia, jego cech indywidualnych i możliwości 

rozwojowych) 

g) Przekazywanie wiedzy o środowisku społecznym i rodzinnym ucznia 

innym nauczycielom (bez naruszania praw ucznia i rodziny) 

h) Pomoc w organizowaniu czasu wolnego 

i) Pomoc dzieciom zagrożonych sieroctwem społecznym. 

j) Poznanie środowiska społecznego, w tym zwłaszcza rówieśniczego 

ucznia i w razie konieczności interweniowanie . 

k) Pomoc rodzinom niepełnym w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej. 

l) Promowanie oraz stwarzanie warunków umacniania zachowań  

prozdrowotnych. 

m) Wspieranie psychiczne ucznia w trudnych sytuacjach osobistych  

i rodzinnych. 
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n) Pomoc uczniom w rozwijaniu talentów, zdolności, zainteresowań  

i w decyzjach edukacyjnych. 

o) Pomoc uczniom i rodzinom we wszystkich sytuacjach losowych. 

 

10) Pełniąc te funkcje wychowawca – nauczyciel szuka pomocy u pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy, reedukatora, w poradni psychologiczno 

– pedagogicznej czy w razie potrzeby u innych osób i specjalistów. 

 

11) Nauczyciel – wychowawca poza wymienionymi obowiązkami: 

a) Odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów 

wychowawczych w swojej klasie 

b) Ma obowiązek prawidłowo i w wyznaczonych terminach prowadzić  

               i wypełniać dokumentację szkolną. 

c) Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów podczas 

wszelkich zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, które prowadzi dany 

nauczyciel - wychowawca. 

 

4. ZAKRES OBOWIĄZKÓW PEDAGOGA SZKOLNEGO 

 

 

1) Pedagog szkolny jest inicjatorem, organizatorem i koordynatorem działań 

podejmowanych przez szkołę, a wspierających rozwój i naukę dzieci. 

Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga szkolnego sprawuje dyrektor 

szkoły. 

 

2) Ogólne zadania pedagoga szkolnego: 

 

a) Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, efektywności uczenia się, 

nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania 

konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji 

społecznej 

b) Podmiotowe podejście do uczniów, nauczycieli i wszystkich osób 

uczestniczących w życiu szkoły. 

c) Koncentracja na mocnych stronach, pozytywnych i twórczych 

możliwościach ucznia. 

d) Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom  

z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb 

e) Ograniczenie czynników zaburzających rozwój dziecka, takich jak stres 

szkolny, godzenie w poczucie własnej godności. 

f) Minimalizowanie skutków „przemocy instytucjonalnej” wobec dziecka. 

g) Organizowanie nowoczesnych form pomocy psychologicznej we 

współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami (nowy model współpracy 
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z poradniami, praca zespołowa z udziałem psychologa i wychowawców 

klas, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, warsztatowych  

i edukacyjno - wychowawczych). 

h) Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających 

z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem 

rodziców i nauczycieli 

i) Systematyczne organizowanie pomocy socjalnej dla uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

j) Wspieranie wychowawców w pracy z klasą oraz organizowanie 

współpracy z rodzicami. 

k) Pedagogizacja rodziców. 

l) Stałe doskonalenie warsztatu pracy 

m) Współdziałanie z Radą Pedagogiczną, dyrektorem szkoły, Radą 

Rodziców w ustalaniu zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz 

specyficznych działań wspierających rozwój dziecka odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb. 

n) Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych 

zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach profilaktyczno – 

wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły  

i programu profilaktycznego 

o) Inicjowanie i współorganizowanie różnych form pomocy specjalistycznej 

dzieciom przejawiającym trudności w rozwoju i uczeniu się. 

p) Współpraca z poradniami specjalistycznymi dla dzieci w zakresie 

diagnozy specjalistycznej. 

q) Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami 

pomocy specjalistycznej, opieką i wychowaniem dzieci ze środowisk 

patologicznych. 

r) Pedagog ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie 

przez Szkołę postanowień Konwencji Praw  Dziecka. 

s) Pedagog szkolny ma obowiązek składania sprawozdań ze swojej 

działalności dwa razy do roku na plenarnych posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej. 

t) Prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

3) Praca indywidualna z uczniem ze specyficznymi wymaganiami 

pedagogicznymi: 

a) Ewidencja dzieci zagrożonych i niedostosowanych społecznie. 

b) Organizowanie badań psychologicznych i wywiadów środowiskowych. 

c) Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami). 

d) Gromadzenie materiałów informacyjnych o uczniu. 

e) Prowadzenie terapii indywidualnej, eliminowanie napięć psychicznych 

oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności. 
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6. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY 

ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1) Zadaniem nauczyciela – wychowawcy świetlicy jest sprawowanie opieki 

wychowawczej nad dziećmi przebywającymi w świetlicy,  

a w szczególności: 

a) Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas wszelkich zajęć 

prowadzonych podczas pobytu dziecka w świetlicy. 

b) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia 

c) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych 

d) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów 

 w zespole uczniowskim 

e) Podejmowanie współpracy z wszystkimi nauczycielami pracującymi  

w szkole, którzy mają kontakt z uczniami uczęszczającymi do świetlicy 

szkolnej 

f) Utrzymywanie kontaktu z rodzicami /prawnymi opiekunami/ dzieci 

uczęszczających do świetlicy szkolnej 

g) Poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych dzieci 

w porozumieniu z nauczycielem – wychowawcą i pedagogiem szkolnym 

h) Poznanie psychiki uczniów, ich sytuacji wychowawczej i rodzinnej 

i) Otoczenie szczególną opieką uczniów zaniedbanych środowiskowych 

j) Wspieranie psychicznie ucznia w trudnych sytuacjach osobistych 

k) Pomoc uczniom w rozwijaniu talentów, zdolności i zainteresowań 

2) Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej: 

a) pisemne sporządzanie miesięcznych planów pracy opiekuńczo 

wychowawczych i dydaktycznych z uwzględnieniem haseł tygodniowych 

i cykli tematycznych, 

b) codzienne dokonywanie wpisów w dzienniku wychowawcy świetlicy, 

dotyczących przeprowadzanych zajęć zgodnie z dziennym rozkładem 

zajęć świetlicowych, 

c) sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć wg swoich godzin pracy, 

biorąc pod uwagę ramowy dzienny rozkład zajęć świetlicowych, 

3) Przed wyjściem z dziećmi na zajęcia rekreacyjne na powietrzu nauczyciel 

świetlicy zobowiązany jest zejść do szatni wraz z grupą dzieci. 

4) Nauczyciel – wychowawca świetlicy zobowiązany jest sumiennie 

przygotowywać się do zajęć zgodnie z planem pracy opiekuńczo – 

wychowawczej i dydaktycznej, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć 

wg swoich godzin pracy i zgodnie z ramowym dziennym rozkładem zajęć 

świetlicowych. 

5) Nauczyciel – wychowawca świetlicy zobowiązany jest przygotowywać 

się do przeprowadzenia każdej zaplanowanej formy zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych i dydaktycznych. 

6) Wychowawca świetlicy ma obowiązek dbać o ład i porządek. 
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7) Po każdych zajęciach należy sprzątnąć stanowiska pracy. 

8) Każdego dnia przed zamknięciem i opuszczeniem świetlicy wychowawca 

ma obowiązek zostawić porządek w całej świetlicy. 

9) Przed opuszczeniem świetlicy wychowawca ma obowiązek zamknąć 

wszystkie okna. 

10) Nauczyciel wychowawca świetlicy ma obowiązek wykonywać inne 

doraźne prace zlecone przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

11) Bezpośredni nadzór nad nauczycielami – wychowawcami świetlicy 

sprawuje wicedyrektor lub dyrektor szkoły. 

 

7. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA ZAJĘĆ 

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH  

 

1) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowane są dla uczniów,  

u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie 

określonych umiejętności. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający 

przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. 

 

2) Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne należy: 

a) prowadzenie zajęć z uczniami, u których stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym, 

b) korekta zaburzeń w zdiagnozowanym obszarze trudności w uczeniu się, 

c) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, w szczególności 

efektywności uczenia się,  

d) opracowanie indywidualnych programów zajęć korekcyjno - 

kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się, dostosowanych do potrzeb dziecka,  

e) pedagogizacja rodziców /prawnych opiekunów/ w zakresie wspomagania 

dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce, 

f) informowanie rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka oraz 

wychowawcę i uczących nauczycieli o postępach danego dziecka, 

g) współpraca z innymi nauczycielami pracującymi w szkole, 

h) wspieranie nauczycieli w sposobach oceniania ucznia uczęszczającego na 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

i) ponoszenie odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dzieci biorących 

udział w zajęciach, 

j) uczestniczenie w obradach Rad Pedagogicznych, 

k) dokonywanie sprawozdań na plenarnych posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej ze swojej działalności, 

l) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie swojego 

poziomu wiedzy merytorycznej, 



 66 

m) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami 

przestrzegając ustalonych terminów, 

3) bezpośredni nadzór nad nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno 

– kompensacyjne sprawuje wicedyrektor lub dyrektor szkoły. 

 

9. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA – BIBLIOTEKARZA 

 

1) Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy: 

a) gromadzenie, udostępnianie książek i innych źródeł informacji 

znajdujących się w bibliotece szkolnej wszystkim uczniom  

     i nauczycielom szkoły, 

b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom 

bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych 

c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych 

uczniów 

d) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się 

e) tworzenie  warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania 

przez uczniów informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną, 

f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 

kulturową i społeczną u uczniów 

g) prowadzenie zajęć dydaktycznych wprowadzających i poszerzających 

wiedzę uczniów w zakresie bibliotekoznawstwa 

h) wyrabianie wśród uczniów nawyku poszanowania książek i innych źródeł 

informacji 

i) systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej 

j) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych 

k) przedstawianie na plenarnych obradach Rad Pedagogicznych 

sprawozdania ze swojej działalności 

l) nawiązywanie współpracy z innymi nauczycielami w zakresie szerzenia 

bibliotekoznawstwa wśród uczniów 

m) dbanie o księgozbiór szkolny i porządek w tym księgozbiorze 

n) dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas przebywania ich w bibliotece 

szkolnej 

o) nawiązywanie współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami 

związanymi z bibliotekarstwem 

p) Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez dyrektora 

szkoły związanych z pracą szkoły 

2) Bezpośredni nadzór nad nauczycielem bibliotekarzem sprawuje dyrektor 

szkoły. 
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10. ZAKRES OBOWIĄZKÓW LOGOPEDY: 

          

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym        

mowy głośnej i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, 

udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami  

w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia  

z uczniem,  

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów,  

w zależności od rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym 

środowiskiem ucznia.  

 

§ 32 

 

1. REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

 

1) Postanowienia ogólne 

 

a) Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego 

szkoły i wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela. 

b) Plan dyżurów jest przyjęty przez Radę Pedagogiczną. 

c) Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 

d) Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego 

bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum 

wypoczynku po odbytych zajęciach. 

e) Miejscem dyżuru nauczyciela są hole, korytarze, schody, szatnie. 

f) W  miesiącach wiosennych i letnich( w pogodne dni) nauczyciele 

dyżurują w wyznaczonych sektorach, w liczbie osób zapewniającej 

bezpieczeństwo przebywających na boisku dzieci. 

g) Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. 

h) Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godz.745, 

kończy po zakończeniu nauki. 

i) Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika 

przejmuje również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni 

własny dyżur, to wicedyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia 

dyżuru. 

 

2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego. 
 

          Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 
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1) Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, 

niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, do siedzenia na parapetach, 

do wychylania się przez okno, biegania po schodach, podstawiania nóg, 

zaczepiania prowokującego do bójek, na boisku chodzenia po drzewach, 

balustradach, rzucania kamieniami itp. 

2) Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

wydaje rozkazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci. 

3) Zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, 

w zakamarkach. 

 

4) Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami 

postronnymi, jak: 

a) przeprowadzanie rozmów z rodzicami, innymi nauczycielami oraz innymi 

osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu 

dyżurów. 

5) Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia 

zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora. 

6) Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na 

swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan 

rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.). 

7) Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi lub wicedyrektorowi 

szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć. 

8) Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego 

miejsca pracy pod względem bhp. 

9) Nauczyciele klas I-III pełnią stałe dyżury przy swoich klasach. 

10) Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia 

wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej 

pomocy i zapewnienia dalszej opieki. 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

§ 34 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
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1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania. Arkusz organizacji szkoły opracowuje Dyrektor Szkoły  

i składa  do 30 kwietnia każdego roku, a zatwierdza go organ prowadzący 

szkołę do 30 maja danego roku. 

 

2. Arkusz organizacji szkoły określa liczbę pracowników szkoły łącznie  

z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę tj. Gminę Radzymin. 

 

 

§ 35 

 

1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza      

 do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy     nauczania   które 

stanowią  szkolny zestaw programów nauczania. 

 

2. Dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca każdego roku podaje do  publicznej 

wiadomości informacje o szkolnym  zestawie podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie 

MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. Szczegółowe terminy ustala 

Mazowiecki Kurator Oświaty. 

4. W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się                

    w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek 

czerwca.    Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po 1 września.  

5. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca 

lutego. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych ogłasza minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca 

roku poprzedzającego dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.  

6. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki 

lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku 

szkolnym, ustalić do 6 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być 

ustalone:  
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a) w dzień, w którym odbywa się odpowiednio sprawdzian 

przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

b) w dni świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od 

pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych 

kościołów lub związków wyznaniowych, 

c) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub 

potrzebami społeczności lokalnej. 

8. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w 

danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt. 6. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych 

dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu 

Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić dni 

dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod 

warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone 

soboty. 

10.  W dniach o których mowa w pkt. 6 szkoła ma obowiązek 

zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. 

11. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów)  

o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych   

zorganizowanych w dniach o których mowa w pkt. 6. 

 

§ 36 

 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony 

z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku 

szkolnego, uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

określonych planem nauczania i programem zatwierdzonym przez 

władze szkolne, a przyjętym przez Radę Pedagogiczną. 

 

2. Uczniów dzieli się na oddziały, których liczebność powinna być zgodna 

z zasadami określonymi przez organ prowadzący. 

 

3. Decyzje w sprawie przydziału uczniów do klas I podejmuje komisja 

powołana przez dyrektora szkoły. Innych uczniów przyjmuje  

i przydziela do poszczególnych klas Dyrektor szkoły. 

 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określa tygodniowy 

rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie 
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zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny. 

 

§ 37 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze prowadzone w systemie nauczania zintegrowanego  

w klasach I-III i w systemie nauczania przedmiotowego w klasach  

IV-VI. 

 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 

minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

3. Przerwy międzylekcyjne nie mogą być krótsze niż 5 minut, przerwa 

obiadowa 20 minut. 

 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas 

zajęć. 

 

5. W przypadkach uzasadnionych zajęcia obowiązkowe przedmiotów 

nauczania mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym 

(muzeum, kino, instytucje kulturalno-oświatowe, zakłady pracy, 

wycieczki itp.). 

 

§ 38 

 

 

1. Dyrektor szkoły dokonuje podziału oddziałów klasowych na grupy na 

zajęcia z przedmiotów objętych odrębnymi przepisami MEN 

(informatyka, języki obce, wychowanie fizyczne). 

 

2. Podział na grupy ma na celu zapewnienie możliwości pełniejszej 

realizacji programów nauczania. 

 

3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 

12 do 26 osób. 

 

4. Na zajęciach z języków obcych, informatyki podział na grupy jest 

obowiązkowy, jeśli klasa liczy więcej niż 24 uczniów. 
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§ 39 

 

1. Dyrektor szkoły organizuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz w ramach 

posiadanych środków finansowych i możliwości organizacyjnych szkoły. 

 

2.  Szkoła organizuje koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, zajęcia reedukacyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

 

3. Liczba uczestników kół przedmiotowych i kół zainteresowań musi 

uwzględniać specyfikę koła ale nie może być większa  niż 15 uczniów. 

Liczbę tę określa nauczyciel prowadzący dane koło. 

 

4. Liczba uczestników na zajęciach gimnastyki korekcyjnej – (3- 12), 

zajęciach reedukacyjnych - (2-5), wyrównawczych  – (4-8), 

           logopedycznych - (2-4), socjoterapeutycznych – (3-10). 

 

 

§ 40 

 

1.       Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne studentów szkól 

          wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli, zgodnie z odrębnymi 

          przepisami. 

 

§ 41 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadu w stołówce 

szkolnej. 

 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala Dyrektor Szkoły. 

 

3.   Obiady bezpłatne  i refundowane dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji, pokrywane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie.   

 

§ 42 

 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

 

2. Biblioteka szkolna służy do realizacji potrzeb i zainteresowań ucznia, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu 
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pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz idei 

czytelnictwa wśród uczniów.  

 

3. W szczególności: 

a) udostępnia książki i inne źródła informacji, 

b) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną, 

c) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia 

i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się, 

d) organizuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną. 

 

4. Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

szkoły. 

 

5. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

a) gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych, 

b) gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie  

i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, 

c) korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym oraz wypożyczanie ich 

poza bibliotekę, 

d) prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

e) korzystania ze zbiorów multimedialnych i Internetu. 

 

f) Wyposażenie biblioteki stanowią: odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny 

oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają 

zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego 

umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań. 
 

g) Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie  

     z organizacją roku szkolnego. 

 

h) Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma)  

i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy                   

komputerowe). 
 

 

6. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

a) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe, 

b) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych 

przedmiotów, 
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c) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej  

        i naukowej, 

d) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

e) czasopisma dla dzieci i młodzieży,  

f) czasopisma ogólno pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,  

g) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, 

h) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

nauczycieli, 

i) zbiory multimedialne, 

j) materiały regionalne i lokalne. 

k) W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie  

        z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

7. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa przydział obowiązków tegoż 

nauczyciela.  

8. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej  

    w szkole, 

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu 

samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,   

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę 

poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program 

nauczania, 

d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc 

w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań 

domowych, 

e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie 

informacyjnym, 

f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość 

kulturową i społeczną; 

2) w zakresie prac organizacyjno–technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem 

nauczycieli 

i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie  

     z obowiązującymi przepisami, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

e) selekcjonowanie zbiorów 
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f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 

9. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań 

czytelniczych uczniów, 

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania 

i samokształcenia, 

c) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i 

odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie; 

2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów 

multimedialnych, 

c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa 

uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne 

podręczniki; 

3) rodzicami w zakresie: 

a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 

d) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz 

sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki, 

e) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii 

rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i 

wychowaniu dzieci i młodzieży. 

10. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi 

bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie 

organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz 

wymianę książek, materiałów i zbiorów multimedialnych. 

 
11. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów 

określa regulamin biblioteki, ustalony przez Dyrektora Szkoły po 

zaopiniowaniu rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego.  

 

12. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

§ 43 

 

1. Uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 

pracy rodziców szkoła zapewnia możliwość korzystania ze świetlicy 

szkolnej w godzinach od 700 do 1700. 

 

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa 

wychowawcza liczy nie mniej niż 25 uczniów. 

 

3. Zapisów do świetlicy dokonują nauczyciele świetlicy na podstawie 

pisemnych zgłoszeń rodziców dzieci. 

 

4. Pracą świetlicy kierują nauczyciele świetlicy, nadzór pedagogiczny 

sprawuje dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły. 

 

5. Obowiązki i wymiar godzin pracowników świetlicy określają odrębne 

przepisy. 

 

6. Pracownicy świetlicy prowadzą dokumentację swej pracy zgodnie 

z przepisami. 

 

 

7. Zadania świetlicy sprowadzają się w szczególności do: 

1) organizowania pomocy w nauce 

2) organizowania zajęć ruchowych w pomieszczeniach szkolnych  

i na powietrzu, 

3) rozwijania zainteresowań plastycznych, technicznych, recytatorskich, 

aktorskich, 

4) organizowania zajęć zgodnych z planem pracy dydaktyczno – 

wychowawczo-opiekuńczym szkoły, 

13. upowszechniania kultury zdrowotnej, 

14. współdziałania z rodzicami w wychowaniu dzieci; 

 

 

§ 44 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie 

pomieszczenia klasowe z odpowiednim wyposażeniem, a ponadto: 

1) pracownie komputerowe 

2) salę gimnastyczną i boisko szkolne, 

3) bibliotekę multimedialną 

4) świetlicę szkolną dla dzieci I-IIII 

5) świetlice szkolną dla dzieci IV-VI wraz ze stołówką szkolną 
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6) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, 

7) gabinet pedagoga szkolnego, psychologa 

8) gabinet pielęgniarki szkolnej 

9) gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 45 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację według obowiązującej 

instrukcji kancelaryjnej. 

 

3. Szkoła wydaje świadectwa szkolne, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 

 

§ 46 

 

1. Dyrektor, wicedyrektor oraz pozostałe osoby pełniące  funkcje 

kierownicze, a także pedagog szkolny, psycholog oraz sekretarz szkoły 

używają pieczęci imiennej.   

 

2. Organy społeczne szkoły używają swoich pieczęci nagłówkowych, 

a  ich  przewodniczący (opiekun) imiennej. 

 

3. Zasady korzystania z pieczęci o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu stosuje się takie same jak do pieczęci urzędowych. 
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§ 47 

 

Szkoła posiada   własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, logo 

 i ceremoniał szkolny. 

 

§ 48 

 

Święto Szkoły przypada w dniu 29 kwietnia. 

 

 

§ 49 

 

Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych  

w odrębnych  przepisach. 

 

§ 50 

 

Szkoła może podnajmować pomieszczenia innym podmiotom prawnym lub 

fizycznym których działalność statutowa nie jest sprzeczna z działalnością 

statutową Szkoły i obowiązującym prawem. 

 

 

§ 51 

 

 Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej  szkoły     

 określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 52 

 

1. Działalność szkoły finansowana jest z budżetu Gminy Radzymin  i środka 

„dochodów własnych”, które gromadzone są na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

2. Działalność szkoły może być dofinansowana z dobrowolnych opłat 

wnoszonych przez rodziców, a także ze środków przekazanych szkole 

przez sponsorów. 

 

3. Szkoła może na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzić środki 

„dochodów własnych” pochodzące z dobrowolnych  wpłat darczyńców, 

opłat za wynajem sal i z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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4. Środki dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 

- działalność dydaktyczno-wychowawczą, 

- zakup pomocy naukowych i wyposażenia, 

- remonty i konserwacje, 

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, itp., 

- opłat za usługi(remonty, transport, konserwacje, itp.) 

- inne cele wynikające ze statutowej działalności Szkoły. 

 

 

 

§ 54 

 

Sprawy nieujęte w niniejszym Statucie regulowane są obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Systemie Oświaty z dnia  

7 września 1991r. w części dotyczącej szkół publicznych. 

     

 

§ 55 

 

1.      Projekt statutu i jego zmiany przygotowuje Rada Pedagogiczna i  uchwala 

         również Rada Pedagogiczna po konsultacji z Radą Rodziców  

         i   Samorządem Uczniowskim. 

 

2. Zmiany postanowień statutu szkoły są wprowadzane  w drodze uchwały 

Rady Pedagogicznej. 

 

3. Zmiany w statucie  uchwalane są  przez Radę Pedagogiczną większością 

bezwzględną. 

 

 

4.   Niniejszy statut może być zmieniony w drodze uchwały Rady 

         Pedagogicznej.      

 

     

 

 

 § 56 

 

1.  Prawo Szkoły stanowią również zarządzenia Dyrektora oraz regulaminy 

          wewnątrzszkolne. 

 

2.  Regulaminy wewnątrzszkolne mogą być zmieniane i wprowadzane  

          w formach   dopuszczonych do statutu. 
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Tekst znowelizowanego Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana 

Pisarka  wprowadzono Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 1/2/2015/16   z dnia 15 

września 2015 roku. 

Traci moc statut z dnia 27 sierpnia 2009 roku.  

 

 

Za Radę Rodziców:                                                   Za Radę Pedagogiczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za Samorząd Uczniowski :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


