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PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 

2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64,195  i 668). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 

59). 

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

sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1534). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz. 895).  
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Rozdział 1             Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Pełna nazwa Szkoły brzmi – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 „Twoja 

Przyszłość”, zwana w dalszej części statutu „Szkołą”. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest osoba fizyczna Magdalena Wontek, Paweł 

Wontek, prowadzący działalność jako Zespół Szkół Prywatnych „Twoja 

Przyszłość” w Sosnowcu. 

§ 2 

1. Szkoła realizuje zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, 

kształci w systemie dziennym, stacjonarnym.  

2. Cykl kształcenia w Szkole wynosi 8 lat. 

3. Szkoła umożliwia spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą 

na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

4. Nauczanie w systemie domowym lub e-learningowym może odbywać się we 

współpracy z placówkami zewnętrznymi zgodnie z odrębnymi umowami.  

5. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Zegadłowicza 1, 41-200 Sosnowiec. 

§ 3 

1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, ma prawo do używania 

pieczęci urzędowej (małej i dużej). 

2. Szkoła używa pieczęci dużej i małej oraz pieczątki nagłówkowej w brzmieniu:  
 

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 
„Twoja Przyszłość” 

41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 1  
tel. 32-299-91-79 

 
3. Dla celów informacyjnych i marketingowych Szkoła posługuje się skróconą 

nazwą: „PSP-5 Twoja Przyszłość”. 

4. Szkoła, zgodnie z art. 182 ustawy Prawo oświatowe wchodzi w skład 
Zespołu Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu. 
 

Rozdział 2             Cele i zadania Szkoły 

§ 4 

1. W Szkole, mając na względzie ciągłość i spójność między poszczególnymi 

etapami kształcenia, a także właściwy kształt programów nauczania i programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, stosuje się ogólnie przyjęte założenia dla 

szkoły podstawowej. 
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2. Szkoła ma na celu: 

2.1. umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej, 

2.2. zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i 

fizycznego, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, 

2.3. kształtowanie twórczych i aktywnych postaw uczniów i wsparcie w rozwoju 

ich talentów i zainteresowań, 

2.4. rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności oraz 

poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 

2.5. umożliwienie absolwentom dokonanie świadomego wyboru szkoły i 

sprostanie wymaganiom naboru na kolejnym etapie kształcenia, 

2.6. integrację środowiska uczniowskiego w celu realizacji określonych zadań 

Szkoły,  

2.7. zagwarantowanie uczniom opieki pedagogicznej oraz organizacji zajęć 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do ich 

potrzeb i możliwości. 

2.8. wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

organizując pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w ramach 

zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć z 

zakresu doradztwa zawodowego. 

3. Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez: 

3.1. programy kształcenia ułożone w oparciu o podstawę programową 

określoną przez Ministra Edukacji Narodowej, 

3.2. wypełnianie zadań wynikających z programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

3.3. zastosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych umożliwiających 

rozwój zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

3.4. współpracę z innymi szkołami, placówkami naukowymi i ośrodkami 

szkolenia, 

3.5. ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów, 

3.6. zapewnienie uczniom pomocy psychologicznej i doradztwa 

pedagogicznego, 

3.7. umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów i stosowanie zasady 

indywidualizacji w nauczaniu, 

3.8. wprowadzanie eksperymentów i innowacji pedagogicznych, 

3.9. uczestnictwo uczniów w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez 

współpracujące ze szkołą placówki, 

3.10. wdrażanie do rozumienia zasad rozwoju osobowego i życia społecznego 

oraz aktywnego poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej 

w perspektywie kultury europejskiej, 



  statut twoja.przyszlosc stan na 21.01.2019 r. 

6 
 

3.11. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych, 

3.12. sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły (w 

tym w instytucjach partnerskich), w trakcie wycieczek i obozów 

organizowanych przez szkołę, 

3.13. sprawowanie nadzoru nad uczniami realizującymi zadania edukacyjne w 

systemie pozaszkolnym, w tym organizowanie niezbędnych egzaminów 

klasyfikacyjnych, 

3.14. pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole,  

3.15. organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

 

4. Szkoła przyjmuje za podstawę wychowania zasady etyki i zawarte w 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ zobowiązania wynikające z 

Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji Praw Dziecka ONZ. 

5. Szkoła współpracuje z: 

5.1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie: 

5.1.1. kierowania uczniów za zgodą rodziców na badania 

psychologiczno-pedagogiczne; 

5.1.2. pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 

5.1.3. pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom 

związaną z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; 

5.1.4. działań merytorycznych i doradczych dla nauczycieli. 

5.2. innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły, a w szczególności z 

policją poprzez zapraszanie policjantów do szkoły w celu przeprowadzenia 

pogadanek (podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i 

innych problemów dzieci i młodzieży). 

 

§ 5 

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych, został opracowany i zawarty 

w regulaminach szkoły i dostosowany do wieku uczniów, z uwzględnieniem 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

2. Regulaminy te w szczególności określają:  

2.1  zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole 

podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  
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2.2. zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem 

Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę oraz 

wymiany międzynarodowej;  

2.3. zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w 

Szkole.   

3. W Szkole dopuszcza się możliwość sprawowania indywidualnej opieki nad 

uczniami, a zwłaszcza nad tymi, którym z powodu warunków rodzinnych, 

losowych lub z uwagi na wskazania poradni pedagogiczno-psychologicznych 

potrzebne są szczególne formy opieki.  

§ 6 

1. Opieka wychowawcza nad uczniami każdego oddziału powierzana jest jednemu 

lub większej liczbie nauczycieli.  

1.1. Dyrektor może powierzyć opiekę nad całym oddziałem jednemu lub 

dwóm nauczycielom uczącym w tym oddziale, zwanym dalej 

„wychowawcami”.  

1.2. Dyrektor może również powierzyć opiekę wychowawczo-dydaktyczną 

nad poszczególnymi uczniami w oddziale różnym nauczycielom, 

zwanym dalej „mentorami”. 

1.3. Nauczyciel pełniący rolę mentora może objąć opieką wychowawczo-

dydaktyczną uczniów z różnych oddziałów. 

1.4. Zadaniem wychowawcy oddziału jest: 

1.4.1. planowanie i organizowanie, wspólnie z uczniami i rodzicami, 

różnych form życia zespołowego, rozwijających uczniów i 

integrujących zespół klasowy; 

1.4.2. rozwiązywanie konfliktów; 

1.4.3. koordynowanie działań wychowawczych nauczycieli uczących w 

klasie; 

1.4.4. organizowanie opieki nad uczniami z trudnościami w nauce i 

zachowaniu; 

1.4.5. współpraca z rodzicami; 

1.4.6. informowanie uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania; 

1.4.7. prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia; 

1.4.8. uwzględnianie programu wychowawczo-profilaktycznego 

podczas zajęć wychowawczych. 
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2. W swojej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają działania wychowawcze 

rodziców tak, by umożliwić uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne 

życie i rozwój osobowy.  

3. Nauczyciele oferują uczniom pomoc w realizacji specyficznych dla wieku 

wymienionych niżej zadań:  

3.1. tworzenie w Szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu 

rozwojowi osobowemu w wymiarze fizycznym (w tym zdrowotnym), 

psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym, a także rozwojowi 

społecznemu uczniów; 

3.2. rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na 

poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie; 

3.3. dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, 

umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, 

odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności 

własnej z wolnością innych; 

3.4. poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do 

osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla 

odnalezienia własnego miejsca w świecie; 

3.5. przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w 

państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego; 

3.6. przygotowywanie się do rozpoznawania wartości moralnych, 

dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości; 

3.7. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i 

rozumienia ich poglądów. 

Rozdział 3             Organ prowadzący i organy Szkoły 

§7  

1. Do kompetencji i zadań organu prowadzącego Szkołę należy: 

1.1  nadanie Statutu Szkoły, 

1.2  powoływanie i odwoływanie dyrektora Szkoły, 

1.3  sprawowanie kontroli nad finansami Szkoły oraz zapewnienie obsługi 

administracyjnej, w tym prawnej.  

 

§8  

2. Organami Szkoły są :  

2.1. Dyrektor Szkoły,  

2.2. Rada Pedagogiczna, 

2.3. Samorząd Uczniowski.  
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3. Organy Szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracują ze sobą w 

celu stałego podnoszenia poziomu dydaktyczno-wychowawczego, poprawy bazy 

materialnej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju wychowanków szkoły.  

4. Każdy z wymienionych organów ma możliwość swobodnego działania i 

podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji określonych w statucie 

oraz odrębnych regulaminach. 

5. Dyrektor oraz przedstawiciele pozostałych organów Szkoły mogą uczestniczyć w 

posiedzeniach innych organów na zasadach zaproszenia. 

6. Sprawami, których rozwiązanie przekracza kompetencje jednego organu Szkoły, 

zajmują się wspólnie przedstawiciele poszczególnych organów.  

7. Spory powstałe między organami Szkoły są rozwiązywane w drodze negocjacji 

między stronami, przy udziale mediatora, którym może być organ Szkoły 

niebiorący udziału w sporze lub inna osoba (instytucja) zaakceptowana przez 

wszystkie strony konfliktu.  

 

§9 

1. Dyrektor Szkoły: 

1.1. kieruje i odpowiada za bieżącą działalność Szkoły, 

1.2. dba o zapewnienie opieki nad uczniami oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

1.3.  zatrudnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły (w tym w razie 

konieczności asystentów, osoby prowadzące zajęcia rozwijające 

uzdolnienia oraz wolontariuszy), określa ich warunki pracy i płacy 

(zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy i Wynagrodzenia), 

1.4. prowadzi zgodnie z przepisami dokumentację wszystkich pracowników 

Szkoły, 

1.5. przyjmuje uczniów do Szkoły, 

1.6.  reprezentuje Szkołę na zewnątrz, 

1.7. dopuszcza do realizacji i podaje do publicznej wiadomości Szkolny 

Zestaw Programów Nauczania, Szkolny Zestaw Podręczników oraz 

organizację roku szkolnego, 

1.8. przekazuje w formie pisemnej swoje kompetencje wyznaczonemu 

nauczycielowi na czas nieobecności swojej i Wicedyrektora, 

1.9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia, 

1.10. organizuje zajęcia dodatkowe (w tym zajęcia z języka obcego 

nowożytnego oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa 

programowa, ale program nauczania tych zajęć został włączony do 

Szkolnego Zestawu Programów Nauczania), 
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1.11. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, współdziała z nią, realizuje 

jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji, 

1.12. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli zostały 

podjęte niezgodnie z prawem, 

1.13. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów 

klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających oraz zewnętrznych. 

1.14. powierza stanowisko Wicedyrektora nauczycielowi spełniającemu 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 

stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i 

rodzajach publicznych placówek (Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436 z późn. 

zm.) i ustala w osobnym dokumencie jego zakres obowiązków, 

1.15. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

1.16. podejmuje decyzję o przeniesieniu ucznia do szkoły rejonowej w 

przypadkach określonych w statucie.      

2. Podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Wicedyrektor przejmuje wszystkie 

prawa i obowiązki Dyrektora.  

 

§ 10 

Rada Pedagogiczna Szkoły 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy Szkoły zatrudnieni 

na stanowiskach nauczycieli. 

2. Osoby zaproszone przez Dyrektora, w tym pracownicy akademiccy, mogą brać 

udział w zebraniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym, za zgodą lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć, zaproszeni przez 

przewodniczącego Rady Pedagogicznej, goście (np. przedstawiciele: Kuratorium 

Oświaty, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, instytucji partnerskich, 

rodziców oraz eksperci z zakresu edukacji), 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy jej członków, 

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które 

mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły, 
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7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, 

8. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane, 

9. Członkowie Rady Pedagogicznej tworzą zespoły nauczycielskie. 

9.1. Skład poszczególnych zespołów nauczycielskich ustalany jest na 

początku każdego roku szkolnego. 

9.2. Nauczyciel może należeć do jednego lub więcej zespołów. 

9.3. Dyrektor szkoły wyznacza jedną osobę w każdym zespole do 

koordynacji działań tego zespołu, zwaną dalej „Koordynatorem” 

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

10.1. Zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 

10.2. Przyjmowanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

10.3. Podejmowanie uchwał dotyczących wprowadzenia innowacji i 

eksperymentów pedagogicznych, 

10.4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

10.5. Podejmowanie uchwał  w sprawach  nagradzania, karania oraz 

skreślenia z listy uczniów, 

10.6. Podejmowanie uchwał w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły wraz z 

Ocenianiem Wewnątrzszkolnym, 

10.7. Ustalanie w formie uchwały sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły, 

10.8. Ustalanie regulaminu swojej działalności. 

11. Do kompetencji opiniujących rady Pedagogicznej należy: 

11.1. Opiniowanie organizacji pracy Szkoły, a zwłaszcza tygodniowego 

rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

11.2. Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

11.3. Opiniowanie przydziału godzin dydaktycznych, wychowawstw i zajęć 

dodatkowych nauczycielom, 

11.4. Opiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów programów nauczania i podręczników, 

11.5. Wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów, 

11.6. Opiniowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

11.7. Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się 

zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, 

dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 

programów nauczania.  
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11.8. Opiniowanie wniosków o podjęcie działalności stowarzyszeń, 

wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. 

12. Do kompetencji wnioskujących Rady Pedagogicznej należą sprawy: 

12.1. Odwołania Koordynatora zespołu, o którym mowa w § 10 ust. 9 pkt. 3  

12.2. Odwołania nauczyciela, wychowawcy lub mentora z innych funkcji 

pełnionych w szkole, 

12.3. Dokonania oceny pracy nauczyciela zaniedbującego się w realizacji 

przydzielonych mu zadań poza normalnym trybem, w celu 

dyscyplinowania realizacji zadań szkoły, 

12.4. Występowania do Dyrektora szkoły o przeprowadzenie posiedzenia 

Rady Pedagogicznej (na wniosek co najmniej 1/3 członków). 

 

§ 11 

Samorząd Uczniowski 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i 

przepisami prawa. 

4. Samorząd Szkoły może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów. 

5. Dyrektor zapewnia warunki organizacyjne do działalności Samorządu oraz 

udziela pomocy w realizacji zadań. 

6. Dyrektor powołuje, za zgodą Samorządu, opiekuna Samorządu spośród 

nauczycieli Szkoły. 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z 

zakresu wolontariatu. 

8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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Rozdział 4             Organizacja szkoły 

§ 12 

1. Organizacja oddziałów 

1.1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z 

maksymalnie 16 uczniów. 

1.2. W wyjątkowych przypadkach w klasie może być maksymalnie 18 osób. 

1.3. W miarę potrzeb, dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone 

zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu 

nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej 

pomocy specjalistycznej organizuje się klasy terapeutyczne. 

1.4. Uczniowie są kwalifikowani do klasy terapeutycznej na podstawie opinii 

lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zgody 

rodziców. 

1.5. Maksymalna liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi 6. 

1.6. Jeśli uczniowie danego oddziału objęci są opieką wychowawczo-

dydaktyczną mentorów, za dokumentację szkolną oddziału odpowiada  

wychowawca klasy. 

2. Programy nauczania 

2.1. Uczniowie każdego oddziału  w jednorocznym kursie nauki danego roku 
szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych 
określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym 
planem nauczania i zestawem programów dopuszczonych do użytku 
szkolnego dla danego oddziału. 

2.2. Szkolny Plan Nauczania poszerzony jest o obowiązkowe przedmioty 
dodatkowe i zajęcia nadobowiązkowe, odpowiadające potrzebom 
uczniów 

2.3. Programy nauczania przedmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, 
ustala się dla oddziału lub grupy uczniów z różnych oddziałów, bądź też 
dla różnych grup w obrębie tego samego oddziału, uwzględniając 
zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i 
finansowe Szkoły. 

  
3. Zajęcia szkolne 

3.1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3.2. Począwszy od klasy 2, zajęcia z języka angielskiego mogą być 

prowadzone w grupach ponadklasowych z podziałem w zależności od 

stopnia zaawansowania. 

3.3. Szkoła oferuje naukę języka niemieckiego i hiszpańskiego.  

3.3.1. W klasach 7-8 uczniowie dokonują wyboru jednego z tych 

języków jako drugiego obowiązkowego języka obcego 
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nowożytnego. 

3.3.2. W klasach 1-6 język niemiecki i hiszpański mogą być 

prowadzone jako przedmioty dodatkowe. Organizacja zajęć 

(liczba godzin tygodniowo, klasy objęte nauką, obowiązek 

uczęszczania, system bieżącego oceniania postępów w nauce) 

ustalana jest na początku każdego roku szkolnego. Uczeń nie 

otrzymuje ocen klasyfikacyjnych z tych przedmiotów i nie 

wpływają one na jego promocję. 

3.4. Począwszy od klasy 4 zajęcia z wychowania fizycznego organizowane 
są w następujący sposób:  

 
3.4.1. 2 godz. na hali sportowej,  

3.4.2. 1 godz. w obiektach sportowych szkoły.  

3.4.3. 1 godz. zajęć ogólnorozwojowych na terenie szkoły lub w 

obiektach zewnętrznych. Typ zajęć organizowany jest w 

zależności od zainteresowania uczniów i możliwości techniczno-

finansowych Szkoły. 

3.5. Zajęcia pozalekcyjne ustalane są według zapotrzebowania w danym 

roku szkolnym. 

3.6. Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną nad uczniem w godz. 7.00-

17.00. Opieka świetlicowa po zajęciach zorganizowana jest z podziałem 

na świetlicę dla dzieci młodszych i starszych.  

3.6.1. Świetlica zapewnia uczniom zajęcia rozwijające ich zainteresowania, 

prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne, rozwojowe i możliwości psychofizyczne dzieci. 

3.6.2. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa 

Regulamin świetlicy. 

3.7. W razie potrzeby rodzice uczniów na pierwszym spotkaniu z 

wychowawcą w danym roku szkolnym składają:  

3.7.1. deklarację korzystania przez dziecko z opieki świetlicowej 

3.7.2. deklarację zgody na udział dziecka w zajęciach na basenie 

3.7.3. prośbę o udział dziecka w zajęciach religii/etyki,  

3.7.4. rezygnację z udziału dziecka w zajęciach wychowania do życia w 

rodzinie (w klasach, w których te zajęcia są organizowane w 

danym roku szkolnym), 

3.7.5. opinię lub orzeczenie dotyczące dysfunkcji dziecka. 

 

3.8. Uczniowie klasy terapeutycznej są objęci specjalnymi oddziaływaniami 

w formie zajęć zaleconych opinią/orzeczeniem Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 
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3.9. W razie potrzeby uczniowi może zostać przydzielony asystent lub 

nauczyciel wspomagający na wybrane zajęcia edukacyjne. 

 

4. Organizacja roku szkolnego 

4.1. W Szkole obowiązuje kalendarz roku szkolnego ustalony przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodny z rozporządzeniem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 18 kwietnia 2002 w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

i z ustawą o systemie oświaty.   

4.2. Dyrektor Szkoły ustala szczegółowy harmonogram roku szkolnego, w 

tym dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych, w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa oświatowego i podaje go do wiadomości 

rodziców i uczniów w wymaganym terminie. 

 

§ 13 

Realizacja celów statutowych Szkoły odbywa się poprzez: 

1. wykorzystanie do zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

pomieszczeń Szkoły, w szczególności: 

1.1. pracowni specjalistycznych (chemiczna, komputerowa, językowa), 

1.2. sal lekcyjnych, 

1.3. biblioteki, 

1.4. świetlicy szkolnej, 

1.5. gabinetu higienistki szkolnej, 

1.6. gabinetu szkolnego terapeuty, 

1.7. sali gimnastycznej, 

1.8. szatni, 

1.9. pracowni instytucji akademickich współpracujących ze Szkołą. 

2. opiekę wychowawczą sprawowaną nad całym oddziałem przez wychowawcę 

lub opiekę wychowawczo-dydaktyczną nad grupą uczniów z różnych 

oddziałów przez mentora, 

3. kształcenie w Szkole w oparciu o Szkolny Zestaw Programów Nauczania, 

4. prowadzenie w Szkole dokumentacji przebiegu nauczania w następujących 



  statut twoja.przyszlosc stan na 21.01.2019 r. 

16 
 

formach: 

4.1. dzienniki lekcyjne, 

4.2. arkusze ocen, 

4.3. dziennik internetowy, 

4.4. dzienniki zajęć dodatkowych.  

5. ocenianie, klasyfikowanie i promowanie odbywające się zgodnie z ustaleniami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, stanowiącego integralną część 

Statutu, 

6. współdziałanie rodziców i nauczycieli ze sobą w sprawach wychowania i 

kształcenia młodzieży,  

7. posiadanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

§13a 

1. Szkoła prowadzi bibliotekę. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy 

szkoły oraz rodzice. 

3. Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne oraz inne 

materiały biblioteczne, służy realizacji programów nauczania i wychowania, 

edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształceniu i doskonaleniu 

nauczycieli. Godziny pracy biblioteki szkolnej są dostosowane do potrzeb 

uczniów i nauczycieli i umożliwiają im dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami: 

4.1. angażowanie do pomocy w pracy bibliotecznej, 

4.2. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych, 

4.3. wyrabianie i pogłębianie w uczniach nawyku czytania i uczenia się, 

4.4. podtrzymywanie tożsamości narodowej i językowej uczniów należących 

do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym. 

5. Zakres współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami: 

5.1. wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym, 

5.2. informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

5.3. wspieranie nauczyciela w doskonaleniu zawodowym. 

6. Zakres współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami: 

6.1. pomoc w doborze literatury dla dzieci, 
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6.2. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 

7. Zakres współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami: 

7.1. współdziałanie w realizacji różnorodnych form upowszechniania 

czytelnictwa, 

7.2. wymiana wiedzy i doświadczeń. 

 

§ 13b 

1. W Szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który 

ma na celu wspomaganie ucznia w trafnym wyborze dalszej drogi kształcenia.  

2. Doradztwo prowadzone jest w formie: 

2.1. zajęć z wychowawcą klasy; 

2.2. zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego; 

2.3. porad udzielanych rodzicom przez wychowawców i doradcę 

zawodowego; 

2.4. udział w organizowanych przez szkołę spotkaniach z przedstawicielami 

właściwych instytucji. 

3. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest: 

3.1. przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego 

kształcenia; 

3.2. przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i 

adaptacji do nowych warunków pracy; 

3.3. przygotowanie ucznia do roli pracownika; 

3.4. pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

4. Szczegółowe założenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa reguluje 

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego. 

 

§ 14 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i 

kształcenia młodzieży. 

2. Z uwagi na priorytet domu rodzinnego w wychowaniu młodego pokolenia 

rodzice mają prawo do: 

2.1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych oddziału, 

do którego uczęszcza dziecko, 

2.2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych, 

2.3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce (w tym również 

poprzez dzienniczek internetowy), 
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2.4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swojego dziecka, 

2.5. włączenia się w organizację życia szkolnego (udział w uroczystościach, 

współpraca w organizacji imprez i wyjść szkolnych). 

3. W przypadku rozmyślnego działania ucznia na szkodę Szkoły rodzice 

zobowiązani są do pokrycia kosztów wyrządzonej szkody. 

 

§ 15 

Zasady przyznawania indywidualnego toku lub programu nauki 

1. W celu umożliwienia rozwoju uczniowi o szczególnych uzdolnieniach i 

zainteresowaniach, Dyrektor może zezwolić na indywidualny tok lub program 

nauki po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia. 

2. Indywidualny program nauki (dalej IPN) 

2.1. Uczeń może realizować IPN z jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie 

nauczania dla danego oddziału. 

2.2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole i pod kierunkiem 

którego uczeń będzie realizował IPN, tworzy program dla ucznia, lub 

akceptuje program opracowany poza szkołą.  

2.3. Program jest dostosowany do uzdolnień, zainteresowań i możliwości 

edukacyjnych ucznia.  

2.4. Klasyfikacja ucznia odbywa się na podstawie egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

3. Indywidualny tok nauki (dalej ITN) 

3.1. Uczeń może realizować ITN z jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych wg systemu innego niż udział w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym 

planie nauczania dla danej dla danego oddziału. 

3.2. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia 

edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w swojej 

lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego 

stopnia, albo realizować program w całości lub w części we własnym 

zakresie. 

3.3. Może on realizować w ciągu 1 roku szkolnego program nauczania z 

zakresu dwóch klas lub więcej oraz może być klasyfikowany i 

promowany w czasie całego roku szkolnego. 

3.4. Klasyfikacja ucznia odbywa się na podstawie egzaminu 

klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych, które realizuje w ramach ITN. 
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4. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 

mogą wystąpić:  

4.1. rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, 

4.2. wychowawca oddziału, mentor ucznia lub nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców 

(prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

5. Wniosek składa się do Dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy 

oddziału lub mentora ucznia, który dołącza do wniosku opinię o 

predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia oraz informację o 

dotychczasowych osiągnięciach ucznia.  

6. Na indywidualny tok lub program nauki zezwala Dyrektor po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.  

7. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki, umożliwiający 

realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu 

więcej niż dwóch klas wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad Szkołą. 

8. Zezwolenie na indywidualny tok nauki wygasa w przypadku:  

8.1. uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu 

klasyfikacyjnego;  

8.2. złożenia przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji z 

indywidualnego toku nauki;  

8.3. odmowy reprezentowania szkoły w konkursach lub olimpiadach 

przedmiotowych.  

9. Tryb odwoławczy: uczniowi, któremu nie przyznano indywidualnego toku lub 

programu nauki przysługuje prawo odwołania składane do organu prowadzącego 

szkołę.  

10. Obowiązki nauczyciela prowadzącego indywidualny tok lub program nauki:  

10.1. Dyrektor po udzieleniu zezwolenia na indywidualny tok lub program 

nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków;  

10.2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o 

udzielenie zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki, 

opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny 

program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować 

pod jego kierunkiem.  

11. Indywidualny tok lub program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych 
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wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania ustalonego dla 

danego oddziału.  

12. Wychowawca oddziału lub mentor ucznia każdorazowo odnotowuje w arkuszu 

ocen ucznia decyzję w sprawie indywidualnego toku lub programu nauki.  

13. Uczeń, któremu przydzielono indywidualny tok nauki:  

13.1. ma obowiązek reprezentować szkołę w konkursach, zawodach lub 

olimpiadach przedmiotowych;  

13.2. może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do 

klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia 

edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w 

całości lub w części we własnym zakresie.  

14. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym tokiem nauki, 

nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek wychowawcy, mentora lub 

innego nauczyciela uczącego ucznia – dostosować wymagania edukacyjne z 

tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z zachowaniem 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

 

§ 16 

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą 

1. Na wniosek rodziców, Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na 

spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust.1, może być wydane przed rozpoczęciem 

roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, po spełnieniu warunków 

określonych w art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 59), tj. jeżeli do wniosku dołączono: 

2.1. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na okoliczność 

możliwości spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą, 

2.2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu uczniowi warunków 

umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na 

danym etapie edukacyjnym, 

2.3. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym 

przez ucznia spełniającego obowiązek szkolny do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 ustawy Prawo 

oświatowe i § 41 statutu. 

3. Dyrektor, wydając decyzję zezwalającą na spełnianie obowiązku szkolnego 

poza szkołą uczniowi, który w chwili wydania tej decyzji pobiera naukę w szkole 
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funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa, decyduje o przyjęciu ucznia 

do konkretnej klasy. Decydując o przyjęciu do konkretnej klasy Dyrektor Szkoły 

może wziąć pod uwagę: 

3.1. stopień rozwoju psychicznego, fizycznego i umysłowego ucznia; 

3.2. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, którą załączono do 

wniosku o przyjęcie do szkoły; 

3.3. wiek ucznia; 

3.4. w przypadku ucznia, które pobiera naukę w szkole funkcjonującej w 

systemie oświaty innego państwa świadectwo, zaświadczenie lub inny 

dokument wydany przez szkołę za granicą, potwierdzający 

uczęszczanie przez tego ucznia i wskazujący klasę lub etap edukacji, 

który ten uczeń ukończył w szkole za granicą; 

3.5. dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia; 

3.6. aktualne zaświadczenie wskazujące etap edukacji, na którym uczeń 

obecnie się uczy; 

3.7. ostatnie świadectwo szkolne wydane w Polsce; 

3.8. oświadczenie rodzica o wcześniejszym przebiegu nauki; 

3.9. wniosek rodzica. 

4. Cofnięcie decyzji, o której mowa w ust.1, następuje: 

4.1. na wniosek rodziców; 

4.2. jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do 

rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 

ustawy Prawo oświatowe, albo nie zdał rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 ustawy Prawo 

oświatowe; 

4.3. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w 

szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 5 i 6 ustawy Prawo 

oświatowe. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje promocję do 

następnej klasy na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły. Tryb i zasady 

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa § 41 Statutu. 

7. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza 

szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie 

oświaty, w szczególności zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i § 15 

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

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 
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§ 17 

Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych  

1. Nauczyciele zatrudniani i zwalniani są przez Dyrektora Szkoły – zgodnie z 

posiadanymi kwalifikacjami pedagogicznymi i na podstawie przepisów 

Kodeksu Pracy. Czas pracy nauczyciela Szkoły jest określony zakresem jego 

obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych, który ustala 

Dyrektor w umowie o pracę. 

2. Forma zatrudnienia nauczycieli to: 

2.1. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony, 

2.2. umowa z podmiotem gospodarczym, 

2.3. umowa zlecenie.  

3. Respektowane są przepisy wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, Ustawy Prawo Oświatowe i Karty Nauczyciela (z uwzględnieniem 

artykułów obowiązujących w szkolnictwie niepublicznym). 

4. Nauczyciele zobowiązani są: 

4.1. rzetelnie realizować zadania związane w powierzonym im stanowiskiem 

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

4.2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

4.3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

4.4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w 

poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

4.5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras i światopoglądów. 

5. Nauczyciele mają prawo do wyboru podręczników i programów nauczania, 

środków dydaktycznych i metod kształcenia uczniów. 

6. Nauczyciele mają obowiązek zaproponować program nauczania dostosowany 

do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Nauczyciele 

są zobowiązani zindywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

7. Nauczyciele mogą: 
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7.1. opracować program nauczania samodzielnie bądź we współpracy z 

innymi nauczycielami, 

7.2. wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, 

jeśli uważają, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom i 

możliwościom uczniów, 

7.3. przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) 

wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, wskazując zakres 

proponowanych zmian. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego oceniania uczniów zgodnie z 

warunkami określonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

9. Nauczyciel ma obowiązek uzasadniać każdą ocenę wystawioną uczniowi. 

10. Obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych w dostępnych formach. 

11. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów 

indywidualnych i może być powiększone o nagrodę uznaniową na koniec roku 

szkolnego. 

 

§ 18 

Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych  

1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy – Dyrektor Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły ustala zakresy obowiązków w/w pracowników. 

3. Zasady wynagrodzenia określa umowa o pracę z pracownikiem. 

4. Pracownicy mają obowiązek przestrzegać przepisy ustawy o ochronie danych 

osobowych i wykorzystywać je tylko w związku z pracą zawodową. 

 

Rozdział 5             Zasady rekrutacji i przyjęcia uczniów przechodzących do 

Szkoły 

§ 19 

1. Nabór do klas I-III rozpocznie się od roku szkolnego 2018/19. 

2. Kandydaci do klasy pierwszej przyjmowani są w kolejności zgłoszeń z 

uwzględnieniem wyników testu kompetencji 

3. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w klasie 
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pierwszej, jeżeli wykazuje ono psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki 

szkolnej, co jest potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Dziecko sześcioletnie przyjęte do szkoły zostaje zwolnione z 

obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

4. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

§ 20  

1.  Nabór do klas programowo wyższych odbywa się według kolejności zgłoszeń i na 

podstawie dokumentów ucznia z poprzedniej szkoły. 

2.  Uczeń przyjmowany do Szkoły w trakcie roku szkolnego ma prawo uczestniczyć 

przez 1-2 dni w zajęciach edukacyjnych danej klasy bez zobowiązań formalno-

prawnych. 

3.  Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz 

przyjmowany do Szkoły na podstawie wymaganych dokumentów, jeśli Szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami.  

5. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowane w 

oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach 

ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 

tym oddziale. 

6.  W przypadku, gdy uczeń w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w 

oddziale Szkoły zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub węższym 

zakresie, uczeń może zostać zwolniony z obowiązkowego uczestniczenia w tych 

zajęciach.  

 

Rozdział 6             Prawa i obowiązki ucznia 

§ 21 

1. Uczeń ma prawa i uprawnienia do:  

1.1. korzystania z właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

1.2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i 

psychicznej oraz poszanowania godności (w tym życzliwego i 

podmiotowego traktowania), 

1.3. rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, 
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1.4. zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi i egzaminacyjnymi, 

Wewnątrzszkolnym i Przedmiotowymi Systemami Oceniania, 

1.5. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny, w tym 

korzystania z prawa przystąpienia do egzaminów poprawkowych, 

klasyfikacyjnych lub/i sprawdzających na zasadach określonych w 

WSO, 

1.6. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 

życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza 

tym dobra innych osób, 

1.7. udziału w organizowanej przez Szkołę działalności kulturalnej i 

sportowej, 

1.8. uczestnictwa w zorganizowanych na terenie Szkoły lub poza nią  innych 

formach zajęć dydaktycznych, 

1.9. korzystania z poradnictwa pedagogicznego, poradnictwa zawodowego 

oraz zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na podstawie wskazówek zawartych w opinii lub 

orzeczeniu PPP, 

1.10. korzystania z zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć religii, etyki, 

1.11. korzystania z pomocy stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

1.12. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i 

zachowania, 

1.13. odpoczynku w czasie świąt i ferii od zajęć edukacyjnych, 

1.14. bezpłatnego korzystania ze środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki szkolnej, 

1.15. reprezentowania interesów innych uczniów w Samorządzie Szkolnym 

oraz wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową,  

1.16. korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz instytucji zaprzyjaźnionych, 

sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, w czasie 

lekcji, a także podczas zajęć pozalekcyjnych, szkolnej sieci 

internetowej, 

1.17. pomocy w przypadku trudności w nauce, 

1.18. czasowego realizowania nauki w szkole za granicą. 

2. Przywileje ucznia:  

2.1. uczestnictwo w organizowanych na terenie Szkoły lub poza nim 

imprezach rozrywkowych, 

2.2. zgłaszanie nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych – o częstotliwości 

decyduje nauczyciel przedmiotu, 

2.3. niezadawanie prac domowych na czas trwania świąt i ferii (nie dotyczy 

weekendów), 

2.4. możliwość przełożenia terminu sprawdzianu pisemnego w wyjątkowej 

sytuacji z inicjatywy całej klasy, 
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2.5. możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw, bezpośrednio przed zajęciami i po 

nich, na zasadach ustalonych wspólnie przez Samorząd Szkolny, radę 

pedagogiczną i Dyrektora Szkoły, 

2.6. możliwość korzystania z urządzeń elektronicznych podczas lekcji na 

warunkach określonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

2.7. uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych oraz dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych.  

3. W czasie pobytu w szkole uczeń ma obowiązek podporządkować się 

poleceniom nauczycieli i pracowników Szkoły oraz przestrzegać postanowień 

zawartych w Statucie Szkoły. W szczególności, uczeń ma obowiązek: 

3.1. punktualnie, obowiązkowo i aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

lekcyjnych, 

3.2. nie zakłócać przebiegu zajęć swoim zachowaniem, 

3.3. przedstawiać w określonym terminie pisemne usprawiedliwienia 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych w trybie i formie ustalonych w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, 

3.4. uczyć się systematycznie, 

3.5. uzupełnić braki spowodowane nieobecnością w szkole, 

3.6. brać aktywny udział w życiu Szkoły, 

3.7. godnie reprezentować Szkołę,  

3.8. troszczyć się o honor i tradycje Szkoły, 

3.9. odnosić się z szacunkiem i kulturą do nauczycieli, pracowników 

administracji i kolegów, przestrzegać zasad kultury współżycia, 

3.10. otoczyć opieką kolegów potrzebujących pomocy i wsparcia, 

3.11. dbać o ład, porządek i higienę osobistą w tym o schludny wygląd, z 

którego zasadami uczeń zostaje zapoznany na początku roku 

szkolnego, 

3.12. nosić strój galowy zgodnie z harmonogramem świąt i uroczystości 

szkolnych: 

3.12.1. strój galowy chłopców to biała koszula i ciemne spodnie oraz 

opcjonalnie marynarka;  

3.12.2. strój galowy dziewcząt to biała bluzka i ciemna spódnica lub 

spodnie. 

3.13. dbać o majątek Szkoły oraz instytucji, w których odbywają się 

dodatkowe zajęcia edukacyjne, np. sprzęt, pomoce dydaktyczne, 

komputery itp., 

3.14. naprawiać wyrządzone przez siebie szkody zgodnie z decyzjami 

Dyrektora, 

3.15. dbać o zdrowie własne i swoich kolegów, 

3.16. dbać o piękno mowy ojczystej, w szczególności posługiwania się 
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językiem wolnym od wulgaryzmów, 

3.17. nie palić tytoniu, e-papierosów, nie pić alkoholu i nie używać 

środków psychoaktywnych w szkole oraz podczas imprez 

organizowanych przez szkołę, 

3.18. godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią, dbać o piękno 

mowy ojczystej, 

3.19. nosić zmienne obuwie w szkole oraz strój szkolny, który powinien być 

schludny, estetyczny i niewyzywający, 

3.20. nie używać telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych, jeśli 

nie jest to wymagane, 

3.21. nie nagrywać dźwięku i obrazu bez zgody osoby nagrywanej lub 

fotografowanej, 

3.22. przestrzegać kodeksu zachowań w mediach elektronicznych 

opracowanego przez społeczność szkolną (Kodeks 2.0).  

 

§ 22  

Procedury postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności 

ucznia 

1. Każdy przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach jest 

niezwłocznie zgłaszany wychowawcy ucznia. 

2. Wychowawca ucznia informuje rodziców/prawnych opiekunów o nieobecności 

ucznia telefonicznie lub poprzez dzienniczek internetowy.  

3. Powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności ucznia są brane pod uwagę 

przy wystawianiu oceny z zachowania za półrocze i rocznej zgodnie z zasadami 

opisanymi w § 45 ust. 13 pkt. 4. 

 

§ 23  

Nagrody 

1. W trakcie roku szkolnego uczeń może być nagradzany w następujący sposób: 

1.1. ustną pochwałą nauczyciela, wychowawcy lub mentora w obecności 

klasy, 

1.2. ustną pochwałą Dyrektora w obecności społeczności szkolnej, 

1.3. ustną pochwałą nauczyciela w obecności rodzica, 

1.4. inną nagrodą rzeczową. 

2. Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 
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ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem. 

3. Nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego otrzymuje uczeń, który: 

3.1. uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorową lub bardzo dobrą 

ocenę zachowania, 

3.2. wyróżnił się stuprocentową frekwencją, 

3.3. aktywnie reprezentował Szkołę i promował ją w regionie, 

3.4. został finalistą lub laureatem konkursu lub olimpiady przedmiotowej na 

szczeblu wojewódzkim lub wyższym. 

4. Dyrektor Szkoły może wręczyć listy gratulacyjne dla rodziców uczniów, którzy 

osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w danej klasie. 

5. Dyrektor Szkoły w wyjątkowych wypadkach może obniżyć wysokość czesnego 

dla ucznia ze szczególnie wysoką średnią ocen rocznych (co najmniej 5,5), 

wzorową oceną zachowania oraz innymi osiągnięciami dydaktycznymi, 

sportowymi lub artystycznymi.  

6. Rodzic (opiekun prawny) może odwołać się do organu nadzorującego w 

stosunku do udzielającego nagrody w terminie 3 dni roboczych od dnia 

poinformowania o nagrodzie. 

 

§ 24  

Kary 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków uczeń może być ukarany w formie: 

1.1. upomnienia przez nauczyciela, wychowawcę lub mentora w 

indywidualnej rozmowie z uczniem, 

1.2. powiadomienia rodziców za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, w formie "Uwaga" o nieodpowiednim zachowaniu, 

1.3. upomnienia lub ustnej nagany wychowawcy lub mentora w obecności 

klasy, 

1.4. upomnienia, ustnej lub pisemnej nagany Dyrektora w obecności 

społeczności szkolnej, 

1.5. wykonania pracy porządkowej na terenie szkoły, 

1.6. odebrania przywilejów uczniowskich, 

1.7. obniżenia oceny zachowania, 

1.8. przeniesienia do szkoły rejonowej. 

2. Przypadki naruszenia zasad współżycia społecznego w sposób szczególnie 

rażący rozpatruje Szkolna Komisja Wychowawcza (SKW): 

2.1. w skład SKW mogą wchodzić: Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, 
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wychowawca lub mentor ucznia;  

2.2. SKW analizuje zaistniałą sytuację i opracowuje plan naprawczy 

określający metody oraz formy rozwiązania szczególnych trudności 

wychowawczych i przedstawia go, po zaopiniowaniu przez Samorząd 

Uczniowski, Radzie Pedagogicznej do akceptacji.  

3. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o udzieleniu kary. 

4. Rodzic (opiekun prawny) może odwołać się do organu nadzorującego w 

stosunku do udzielającego kary w terminie 3 dni roboczych od dnia 

poinformowania o karze.  

5. W Szkole nie są stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą 

ucznia.  

§ 25  

Przeniesienie ucznia do szkoły rejonowej 

1. Decyzję o przeniesieniu ucznia do szkoły rejonowej podejmuje Dyrektor na 

podstawie uchwały Rady.  

2. Przeniesienie do szkoły rejonowej może nastąpić w przypadkach:  

2.1. braku promocji do klasy programowo wyższej; 

2.2. popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, za które uczeń wyrokiem 

sądu został skazany na karę pozbawienia wolności;  

2.3. zajmowania się rozprowadzaniem na terenie Szkoły 

środków odurzających;  

2.4. terroryzowania innych uczniów lub pracowników szkoły;  

2.5. rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego;  

2.6. świadomego niszczenia mienia szkoły;  

2.7. spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania jakichkolwiek 

środków odurzających w szkole i poza nią, również podczas wyjść i 

wycieczek;  

2.8. gdy kary wymienione w § 24 nałożone na ucznia nie przynoszą 

pozytywnych rezultatów.  

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może zezwolić na 

powtarzanie klasy przez ucznia, który nie otrzymał promocji, w tej samej 

placówce, z zastrzeżeniem, że nie naruszy to § 12 ust. 1 Statutu Szkoły. 

4. Decyzja o przeniesieniu do szkoły rejonowej musi być przedstawiona uczniowi i 

rodzicowi (opiekunowi prawnemu)  w formie pisemnej.  

5. Od decyzji tej rodzicowi (opiekunowi prawnemu) służy odwołanie w ciągu 14 dni 

do właściwego Kuratora Oświaty.  
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§ 26 

Tryb składania skarg i wniosków i odwoływania się od kar. 

1. Skargi, m.in.  dotyczące  nieprzestrzegania praw ucznia oraz wnioski składane 

są w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły,  który  rozpatruje  je  w trybie  

administracyjnym  zgodnie z przyjętymi procedurami. 

2. Odwołanie do Rady Pedagogicznej od kar wymienionych w § 24 powinno 

zostać złożone w formie pisemnej Dyrektorowi szkoły w terminie do 7 dni od 

daty nałożenia kary. 

3. Odwołanie  od  nałożenia kar  wymienionych   w § 24  ust.  2  musi  być  

zaopiniowane  przez Samorząd Uczniowski. 

4. Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie w terminie dwóch tygodni od daty 

otrzymania zaopiniowanego podania. 

§ 27 

 

Procedury szkolne postępowania w sprawach nieletnich 

1. Procedury szkolne postępowania w sprawach nieletnich, które znajdują się w 

dokumentacji Dyrektora, pedagoga oraz na stronie internetowej dotyczą m.in.: 

1.1. używania alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w 

stan odurzenia i innych zachowań świadczących o demoralizacji; 

1.2. znalezienia na terenie szkoły substancji przypominających wyglądem 

narkotyk; 

1.3. powzięcia podejrzenia, iż uczeń posiada przy sobie substancje 

przypominające wyglądem narkotyk; 

1.4. popełnienia przez ucznia czynu karalnego lub przestępstwa; 

1.5. działań nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego; 

1.6. znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów; 

1.7. zachowania w sytuacjach kryzysowych, np. podłożenie ładunku 

wybuchowego, otrzymanie podejrzanej paczki lub koperty. 

 



  statut twoja.przyszlosc stan na 21.01.2019 r. 

31 
 

Rozdział 7             Wewnątrzszkolny System Oceniania 

§ 28 

Zasady ogólne WSO    

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) obowiązujący w Prywatnej Szkole 

Podstawowej nr 5 „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu jest integralną częścią 

Statutu Szkoły. 

2. Paragrafy 29-33 Rozdziału 7 oraz Rozdział 8  dotyczą wyłącznie uczniów 

pobierających naukę w stacjonarnym systemie kształcenia 

3. Ocenianiu podlegają : 

3.1.  osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

3.2. zachowanie uczniów.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 

nauczania, uwzględniających tę podstawę  oraz formułowaniu oceny. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

6.1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i 

postępach w tym zakresie, 

6.2. przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien 

się dalej uczyć, 

6.3. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

6.4. motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

6.5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

6.6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 

7.1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych 

do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych za półrocze i 

rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

7.2. ustalenie kryteriów ocen zachowania, 

7.3. ocenianie bieżące i ustalenie ocen klasyfikacyjnych za półrocze z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania, 

7.4. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 

7.5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
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dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

7.6. ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych ocen klasyfikacyjnych 

niż przewidywane z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7.7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

8. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, dziecko może spełniać obowiązek 

szkolny poza szkołą. Zezwolenie na nauczanie domowe rodzice uzyskują po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Efekty nauczania 

domowego sprawdza Dyrektor Szkoły podczas egzaminów klasyfikacyjnych. 

Nauczyciele zobowiązani są do opracowania szczegółowych zasad  

przeprowadzania  w/w egzaminów; egzaminy  przeprowadzane raz w roku 

szkolnym. Dziecko uczone w domu realizuje tę samą podstawę programową, 

co dzieci uczące się w szkole. 

 

Podrozdział 1             Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach 1-3 

§ 29 

1. Uczniowie i rodzice znają kryteria oceniania.  

2. Podstawowymi kryteriami oceniania są wymagania programowe, których zakres 

powinien uwzględniać czynniki społeczno -wychowawcze, takie jak:  

2.1. wkład pracy ucznia,  

2.2. zdolności ucznia,  

2.3. motywację do uczenia się,  

2.4. systematyczność w pracy,  

2.5. aktywność na lekcjach,  

2.6. sytuację środowiskową ucznia.  

3. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców                   

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie  

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  

uczniów. Nauczyciel zdobywa informacje o uczniu na podstawie:  

3.1. własnych obserwacji,  

3.2. efektów pracy ucznia,  

3.3. opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,  

3.4. rozmów z rodzicami.  

4. Półrocznym i rocznym podsumowaniem osiągnięć ucznia jest ocena opisowa.  
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4.1 Opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych za półrocze i 

roczna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i 

umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

5. Ocenianie w klasach I-III oparte jest na elementach oceniania kształtującego 

oraz na ocenie sumującej. 

6. W ocenianiu bieżącym wprowadza się elementy oceniania kształtującego. 

6.1. Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o 

osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez 

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

dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od 

innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny. 

6.2. Na początku każdego działu lub każdej lekcji nauczyciele podają do  

wiadomości uczniom kryteria oceniania w formule „na co będę zwracał 

uwagę” (NaCoBeZU). 

6.3. Działania edukacyjne uczniów są oceniane przez pisemną informację 

zwrotną w formie komentarza nauczyciela (ocena kształtująca) . 

6.4. Ocena kształtująca jest wystawiona przez nauczyciela w formie 

pisemnej  lub ustnej informacji zwrotnej mającej 4 elementy: 

6.4.1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;  

6.4.2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze    

strony ucznia; 

6.4.3. wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę; 

6.4.4. wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

7. Ocena sumująca jest wystawiana przez nauczyciela w formie liter A,B,C,D 

ustalonych dla danego działania edukacyjnego. 

7.1. Dopuszcza się znaki „+” i „-” . 

7.2. Wymagania na poszczególne oceny: 

7.2.1. A+ (wybitnie) – Uczeń posiada wiadomości i umiejętności 

pozwalające na wykonanie ćwiczeń, prac i zadań 

dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności.  

7.2.2. A   (znakomicie) – Uczeń samodzielnie i w dobrym 

tempie wykonuje wszystkie zadania. Nie ma żadnych 

trudności w opanowaniu materiału przewidzianego 

programem nauczania. Wykazuje się własną inicjatywą i 

dużą aktywnością.  
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7.2.3. B   (dobrze)  – Uczeń rzadko wymaga pomocy ze 

strony nauczyciela w czasie wykonywania zadań. Ma 

niewielkie trudności w opanowaniu treści określonych 

programem nauczania. Jest aktywny, pracuje w dobrym 

tempie.  

7.2.4. C (będzie lepiej) – Uczeń często wymaga pomocy ze strony 

nauczyciela w czasie wykonywania zadań określonych 

programem nauczania. Ma trudności w opanowaniu treści 

programowych. Jest mało aktywny.  

7.2.5. D (popracuj)  – Uczeń nie spełnia powyższych wymagań. 

7.3. Każda praca podsumowująca jest zapowiadana i poprzedzona lekcją 

utrwalającą, która określa treści i umiejętności objęte późniejszą 

diagnozą.  

7.4. Ocenie sumującej nie podlegają edukacje: 

7.4.1. plastyczna, 

7.4.2. techniczna, 

7.4.3. muzyczna, 

7.4.4. wychowanie fizyczne 

7.5. W klasie I ocenę sumującą wprowadza się w drugim półroczu. 

8. Zebrane informacje nauczyciel rejestruje i przechowuje w formie:  

8.1. oceny opisowej w arkuszu ocen, 

8.2. liter A, B, C, D w dzienniczku internetowym, 

8.3. liter A, B, C, D  w dzienniku lekcyjnym. 

9. Prace opatrzone informacją zwrotną są przekazywane do wiadomości 

rodzicom, a następnie przechowywane przez uczniów w zeszycie lekcyjnym, 

portfolio lub w innej formie 

10. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia  

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej  

dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego  

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe  

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym                   

z  programu nauczania.  

11. Wszystkie prace ucznia są archiwizowane na czas danego roku szkolnego, 

uczeń i rodzice mają prawo do ich wglądu i otrzymania wyjaśnień dotyczących 

oceny.  

12. Rodzice są informowani o postępach dydaktycznych dziecka na bieżąco  

poprzez:  
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12.1. dzienniczek internetowy,  

12.2. konsultacje indywidualne,  

12.3. zebrania z rodzicami, 

12.4. informację zwrotną z elementami oceny kształtującej. 

13. Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega ewaluacji w trakcie procesu  

dydaktycznego.  

14. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody 

wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o 

promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć 

ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.  

15. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić                         

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy III szkoły podstawowej na wniosek 

wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia, lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

16. Zajęcia z religii i etyki oceniane są w skali ocen szkolnych od 1 do 6.  

 

Podrozdział 2             Wewnątrzszkolny System Oceniania od klasy 4 

§ 30 

1. Od klasy 4 w szkole obowiązuje punktowo-procentowy system oceniania. Zajęcia 

z religii oceniane są w skali ocen szkolnych od 1 do 6. 

2. Nowozatrudnieni nauczyciele powinni zostać szczegółowo zapoznani                          

z zasadami oceniania wg systemu punktowo-procentowego na spotkaniu Rady 

Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w terminie do 30 sierpnia każdego 

roku opracowują własny Przedmiotowy System Oceniania i składają go do 

Dyrekcji Szkoły. 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 20 września, 

informują rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych 

wybranego  lub opracowanego przez siebie programu nauczania, sposobach 

sprawdzania osiągnięć uczniów oraz zasadach oceniania zachowania. 

5. Nauczyciele na pierwszych zajęciach przedmiotowych informują uczniów                    

o wymaganiach edukacyjnych realizowanego  programu nauczania, sposobach 
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sprawdzania osiągnięć uczniów oraz zasadach oceniania. 

6. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów): 

7.1. nauczyciel uzasadnia ustnie lub pisemnie ustaloną ocenę, 

7.2. na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i 

ocenione kontrolne prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania uczniów jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom). 

8. WSO może ulec ewaluacji po zakończeniu roku szkolnego. W wyjątkowych 

sytuacjach zmiany dokonywane w bieżącym roku szkolnym obowiązują po 2 

tygodniach od daty powiadomienia o nich uczniów i rodziców. 

 

§ 31 

Punktowo-procentowy system oceniania 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza, a każde półrocze  dodatkowo na 

dwa śródsemestry. 

2. Ocena za półrocze i roczna wystawiana jest na podstawie zebranych przez 

ucznia punktów, które są przeliczane na % wg określonej skali, 

uwzględniającej maksymalną ilość punktów możliwych do zdobycia:  

2.1. 0 - 32 % punktów - ocena niedostateczna (1), 

2.2. >32 - 50 % punktów - ocena dopuszczająca (2), 

2.3. >50 - 70 % punktów - ocena dostateczna (3), 

2.4. >70 - 85 % punktów - ocena dobra (4), 

2.5. >85 - 100 % punktów - ocena bardzo dobra (5), 

2.6. pow. 100 % punktów - ocena celująca (6). 

3. Wszystkie zdobyte przez uczniów punkty odnotowywane są w dzienniczku 

internetowym i dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel zobowiązany jest do wpisania 

w dzienniczku internetowym krótkiego komentarza do każdej oceny. 

4. Ocena za półrocze i roczna z religii nie jest wystawiana jako średnia 

arytmetyczna ocen cząstkowych. 

5. W połowie każdego półrocza następuje ogólne podsumowanie ilości punktów 

zdobytych przez uczniów. 
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6. Ocena roczna obejmuje punkty z poszczególnych półroczy, jest wystawiana 

na podstawie ich zestawienia sumarycznego. 

7. Przed półrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w przypadku: 

7.1. oceny niedostatecznej lub braku klasyfikacji na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

7.2. w przypadku pozytywnych ocen klasyfikacyjnych na co najmniej dwa 

tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani uzupełnić w 

Dzienniczku Internetowym wszystkie zdobyte przez uczniów oceny wraz z 

oceną aktywności półrocznej lub rocznej na co najmniej 2 tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

9. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna - roczna, 

może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawcy oddziałów (system oceniania 

zachowania). 

11. Zestaw programów nauczania, o którym mowa w § 12 ust. 2 ustala się dla 

oddziału lub grupy uczniów uwzględniając zainteresowania uczniów oraz 

możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Szkoły. 

12. Szczególne przypadki losowe mogą być podstawą do ustalenia innych zasad 

oceniania. Decyzję o ustaleniu innych zasad oceniania w stosunku do ucznia 

podejmuje Rada Pedagogiczna. 

13. Uczeń rozpoczynający naukę w trakcie trwania roku szkolnego jest oceniany 

według punktowo – procentowego systemu oceniania. Oceny cząstkowe, jakie 

zdobył w poprzedniej szkole, są przeliczane na punkty i procenty na zasadzie 

uśrednienia (tj. przyjmuje się średni procent punktów przewidziany dla danej 

oceny). 

§ 32 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów i zasady poprawy 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ucznia, ile punktów może 

on otrzymać za pracę klasową, kartkówkę, odpowiedź i inne formy 

sprawdzania wiedzy, oraz określa przybliżoną liczbę wszystkich punktów 

możliwych do zdobycia w półroczu / roku szkolnym. Nauczyciel przedstawia 
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również warunki otrzymania oceny celującej. 

2. Liczbę prac klasowych określa § 32 ust. 4. Liczbę pozostałych elementów 

podlegających ocenie (tzn. kartkówek, odpowiedzi ustnych, itp.) ustala 

nauczyciel. 

3. Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

3.1  pisemne: 

3.1.1. praca klasowa (duży sprawdzian): 1-2 godz. lekcyjne, obejmująca 

szerszy zakres materiału, 

-  w ciągu półrocza przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo danego 

przedmiotu obowiązuje przynajmniej jedna praca klasowa, przy 2-3 

godzinach przynajmniej dwa duże sprawdziany w półroczu, przy 4 i 

więcej - przynajmniej trzy prace klasowe, 

-  prace klasowe zawierają dodatkowe zadania na ocenę celującą, 

-  jeżeli z przyczyn losowych (obecność usprawiedliwiona) uczeń nie 

może pisać z całą klasą pracy klasowej, powinien to uczynić w 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela w ciągu jednego tygodnia 

od dnia powrotu do szkoły. Nieobecność w ustalonym w ten sposób 

terminie skutkuje koniecznością napisania zaległej pracy na 

najbliższych zajęciach, 

-     jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej i nie przyniósł usprawiedliwienia 

do dnia zaliczenia tej pracy, zalicza tę pracę w wyznaczonym 

terminie bez możliwości poprawy, 

-  prace klasowe są obowiązkowe, 

-  uczeń może poprawić każdy duży sprawdzian w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, 

-  jeśli uczeń uzyskał z poprawy wyższą ocenę niż za pierwszym 

razem, ocena z poprawy zostaje wpisana do dzienniczka, a pierwsza 

ocena zostaje anulowana; w przeciwnym wypadku do dzienniczka 

wpisywana jest tylko informacja, że uczeń nie poprawił oryginalnej 

oceny, 

-  nauczyciel jest zobowiązany wpisać wynik sprawdzianu do 

dzienniczka internetowego, a po przeprowadzeniu poprawy również 

do dziennika lekcyjnego nie później niż w ciągu tygodnia po 

sprawdzeniu prac uczniów.  

3.1.2. kartkówka: do 15 minut, obejmująca wiadomości maksymalnie z 

trzech ostatnich lekcji, 

-  ilość kartkówek zależy od decyzji nauczyciela danego przedmiotu, 

-     nieobecność w dniu, w którym klasa pisała kartkówkę, powoduje 

konieczność uzupełnienia braków w terminie i formie określonej 
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przez nauczyciela (pisemnie lub ustnie). 

3.2. ustne - każda odpowiedź ustna winna być oceniona motywująco dla 

ucznia, 

3.3. praktyczne - prace indywidualne lub grupowe uczniów, 

3.4. inne - każdy z nauczycieli danego przedmiotu ma prawo do ustalenia 

dodatkowych sposobów sprawdzania umiejętności uczniów, które są 

zapisane w przedłożonym Dyrektorowi Szkoły Przedmiotowym 

Systemie Oceniania.  

4. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej dwa sprawdziany pisemne, 

obejmujące szerszy zakres materiału. Do tej liczby nie wlicza się sprawdzianów 

przełożonych na prośbę uczniów. Dopuszczalne jest przeprowadzenie trzeciego 

sprawdzianu w tygodniu z zajęć prowadzonych w grupach ponadklasowych. 

5. Nauczyciel musi poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym 

obejmującym szerszy zakres materiału najpóźniej tydzień przed jego terminem. 

6. Oceny (punkty) uzyskane przez ucznia są odnotowane w dzienniczku 

internetowym, informacje o nich można uzyskać podczas zebrań klasowych i na 

indywidualnych spotkaniach z nauczycielem. 

7. Rodzice zobowiązani są do podpisywania wszystkich odnotowanych ocen                 

i innych informacji zawartych w dzienniczku internetowym. 

 

§ 33 

Kryteria ustalania ocen za półrocze i rocznych 

1. Kryteria ustalania ocen za półrocze i rocznych: 

1.1. ocenę celującą - 6 (pow. 100% punktów) - otrzymuje uczeń, który  w 

pełni dysponuje wiedzą i umiejętnościami objętymi programem nauczania i 

twórczo rozwija własne zainteresowania. 

1.2. ocenę bardzo dobrą - 5 (pow. 85% - 100% punktów) - otrzymuje uczeń, 

który w pełni przyswoił wiadomości i umiejętności objęte programem 

nauczania oraz bierze aktywny udział w lekcjach, 

1.3. ocenę dobrą - 4 (pow. 70 - 85% punktów) - otrzymuje uczeń, który 

opanował większość wymaganych treści i umiejętności (wiadomości i 

umiejętności podstawowe uzupełnione są o nieco trudniejsze umiejętności 

rozszerzające), 

1.4. ocenę dostateczną - 3 (pow. 50 - 70% punktów) - otrzymuje uczeń, 

który zna najważniejsze fakty, potrafi je zinterpretować i wykorzystać w 

praktycznym działaniu przy niewielkim ukierunkowaniu nauczyciela, 

1.5. ocenę dopuszczającą - 2 (pow. 32 - 50% punktów) - otrzymuje uczeń, 
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który dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w toku dalszego 

kształcenia: zasadniczo przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na 

postawione pytania z zakresu wiedzy podstawowej, 

2. Przy podsumowaniu półrocznym i rocznym nauczyciele wpisują ocenę za 

półrocze / roczną (bez zestawienia punktowo-procentowego) w dzienniku 

lekcyjnym w pełnym brzmieniu. Szczegółowe zestawienie półroczne i roczne 

jest wklejane do dziennika w postaci wydruku z dzienniczka internetowego. 

3. Nauczyciel może ustalić indywidualną półroczną i roczną ocenę aktywności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych. Punkty (maksymalnie 3% sumy punktów 

uzyskanych w półroczu/roku) wpisywane są bez podania maksymalnej liczby 

punktów (np. 5/-).  

4. W przypadku, gdy ostateczna liczba punktów uzyskana przez ucznia z danego 

przedmiotu jest niższa od progu procentowego wymaganego do uzyskania 

wyższej oceny końcowej o 1 punkt procentowy lub mniej, nauczyciel może 

zezwolić na poprawienie jednej cząstkowej oceny w formie ustalonej z uczniem 

pozwalającej na zdobycie przez ucznia brakującej liczby punktów. 

4.1. W przypadku zaliczenia przez ucznia  poprawy na wymaganym poziomie 

nauczyciel anuluje pierwszą ocenę a w jej miejsce wpisuje ocenę 

wyższą. 

4.2. W przypadku niezaliczenia przez ucznia  poprawy na wymaganym 

poziomie nauczyciel nie zmienia oryginalnej oceny, natomiast w 

dzienniczku Internetowym odnotowuje fakt niepoprawienia oceny. 

 

§ 34 

Prace klasowe 

1. Oceny (punkty) są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców 

(prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace klasowe (nauczyciel ma 

na to maksymalnie tydzień), uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą 

otrzymać do wglądu i podpisu (zwrot podpisanych przez rodziców prac na 

następnej lekcji). 

2. W przypadku niezwrócenia podpisanej pracy w wyznaczonym terminie, 

rodzice i uczeń nie mają prawa do kwestionowania wyznaczonej oceny 

(punktów). 

3. Nauczyciel przechowuje prace klasowe do końca roku szkolnego. 
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§ 35 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej publicznej lub niepublicznej, tudzież innej 

poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z 

programu nauczania.  

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.  

3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i 

muzyki należy w szczególności brać pod uwagę faktyczny wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć. W odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego należy szczególnie 

brać pod uwagę systematyczność uczęszczania na zajęcia oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz rozwoju kultury 

fizycznej. 

 

§ 36 

Zwolnienie z zajęć edukacyjnych 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony 

z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub drugiego języka 

obcego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę.  

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje 

Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodzica oraz na podstawie opinii 

wydanej przez lekarza. Pisemna decyzja Dyrektora dołączona jest do arkusza 

ocen ucznia.  

2.1.  W przypadkach uzasadnionych opinią lekarską zwolnienie z zajęć 

wychowania fizycznego może dotyczyć jedynie części zajęć 

wskazanych przez lekarza. 

3. Dyrektor Szkoły na podstawie orzeczenia publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, na wniosek rodziców, zwalnia ucznia z wadą 

słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, niepełnosprawnościami 



  statut twoja.przyszlosc stan na 21.01.2019 r. 

42 
 

sprzężonymi, Zespołem Aspergera, afazją, autyzmem, z nauki drugiego 

języka obcego.  

3.1. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka następuje do końca danego 

etapu edukacyjnego. 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony” lub  

umożliwia się klasyfikowanie ucznia. 

 

§ 37 

Klasyfikacja półroczna i roczna 

1. Klasyfikacja półroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w 

WSO - ocen klasyfikacyjnych za półrocze z zajęć edukacyjnych oraz z 

zachowania. 

1.1. Uczniowie pobierający naukę w systemie pozaszkolnym zwolnieni 

są z klasyfikacji półrocznej.  

2. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 38 

Egzaminy poprawkowe 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z 

jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań 

praktycznych.  

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

przeprowadzany jest  w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora 

Szkoły. W jej skład wchodzą: 

-  Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący komisji, 

-  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - 

jako członek komisji (pełniący jednocześnie funkcję protokolanta), 

-  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator.  

5.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

5.1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

jego ustnych wypowiedziach.  

6.  Uczeń, który z uzasadnionych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                   

w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły. 

6.1. Ostatecznym terminem dodatkowego egzaminu poprawkowego jest 30 

września kolejnego roku szkolnego.  

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

klasy programowo wyższej.  

8.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowanym w klasie programowo 

wyższej. 
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§39 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin przeprowadzenia 

sprawdzianu wiadomości  i umiejętności ucznia ustala się na najpóźniej 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  

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

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

2.1.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 

pisemnej i ustnej, obejmujący zakres całego roku szkolnego, oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2.2.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora Szkoły. W jej skład wchodzą: 

3.1.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; 

3.2.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

- Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji, 

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

- pedagog, 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciel rady rodziców.  

4. Z przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia 
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sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, 

zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

5.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z 

wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 40 

Egzaminy klasyfikacyjne 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej                   

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

3.  Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) 

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie 

odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń 

spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

4.1. W uzasadnionych przypadkach egzaminy klasyfikacyjne mogą zostać 

przeprowadzone poza siedzibą szkoły.  

5.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z 

wyjątkiem muzyki, plastyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, i 

wychowania fizycznego (z tych ostatnich egzamin ma formę zadań 

praktycznych).  

6.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu               

w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela tych samych lub 

pokrewnych przedmiotów.  

7.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, podobnie jak                        

w przypadku egzaminu poprawkowego.  

8.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni jako obserwatorzy 
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rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Po przeprowadzonym egzaminie, 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo wglądu do dokumentów 

związanych z egzaminem klasyfikacyjnym, jednak nie wolno ich kserować, 

fotografować i wynosić poza obręb szkoły.  

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

 

§ 41 

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza 

szkołą  

1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza 

szkołą przeprowadzany jest zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i § 

15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w związku z art. 14 

ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe. 

2. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną 

powołaną w szkole, w której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku 

szkolnego poza szkołą. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z § 41 ust. 3 i 4 statutu, może 

przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora 

Szkoły. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza 

się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia 

techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć komputerowych ma przede wszystkim formę 

zajęć praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów spełniających obowiązek szkolny poza 
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szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której 

wchodzą: 

9.1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 

jako przewodniczący komisji;   

9.2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z 

których jest przeprowadzany ten egzamin.  

10. Uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny z 

zachowania. 

11. Przewodniczący komisji, o której mowa w § 41 ust. 9 Statutu uzgadnia z 

uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

12. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice ucznia. 

13. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

13.1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin; 

13.2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w 

§ 41 ust. 9 statutu; 

13.3. termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

13.4. imię i nazwisko ucznia; 

13.5. zadania egzaminacyjne; 

13.6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

14. Do protokołu egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się odpowiednio pisemne 

prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą 

informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

§ 42 

Ukończenie szkoły, promocja do klasy programowo wyższej 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

otrzymał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.   

2. Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem. 

2.1. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do 
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średniej ocen, o której mowa w § 42 ust. 2, wlicza się ocenę końcową 

zarówno z religii, jak i etyki. 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i 

finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 

(półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

4. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli  

4.1. w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej; 

4.2. przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

 

§ 43 

W sprawach nieujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania decyzję 

podejmuje Dyrektor w konsultacji z Radą Pedagogiczną. 
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Rozdział 8             Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania 

Podrozdział 8.1             System Oceniania Zachowania w klasach 1-3 

§ 44 

 

1. Ocena zachowania jest opinią nauczyciela o wypełnianiu przez ucznia  
podstawowych obowiązków szkolnych, frekwencji, jego kulturze osobistej,  
stosunku do nauczycieli, kolegów oraz zaangażowaniu w życie wspólnoty  
szkolnej.  

2. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową, wystawianą przez  
wychowawcę klasy. Każdemu uczniowi przysługuje prawo do samooceny. 
Ocena ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.  

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  
oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.  

4. Wychowawca powiadamia ucznia i rodziców o ocenie najpóźniej na 7 dni 
przed  planowanym posiedzeniem konferencji Rady Pedagogicznej. Informacje 
o  rozwoju emocjonalnym ucznia są przekazywane rodzicom na bieżąco oraz 
na zebraniach.  

5. Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania podlega ewaluacji w trakcie  
procesu wychowawczego. 

6. Ocena zachowania dotyczy postępów w rozwoju społeczno- emocjonalnym, a 
w szczególności: 

6.1. przestrzegania praw i obowiązków:  

6.1.1. jest przygotowany do lekcji,  
6.1.2. kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 
6.1.3. punktualnie uczęszcza do szkoły, 
6.1.4. dba o higienę osobistą oraz czystość podręczników i przyborów 

szkolnych, 
6.1.5. troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, 
6.1.6. wypełnia obowiązki dyżurnego. 

6.2. relacji z rówieśnikami:  

6.2.1. posiada umiejętność współpracy w zespole,  
6.2.2. bierze aktywny udział w życiu klasy, 
6.2.3. chętnie pomaga innym, 
6.2.4. potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych, 
6.2.5. dotrzymuje obietnic zobowiązań wobec kolegów i osób 

starszych. 

6.3. relacji z nauczycielami:  

6.3.1. nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,  
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6.3.2. zadania powierzone przez nauczyciela wykonuje chętnie i 
wytrwale.  

6.4. samodzielności:  

6.4.1. jest pracowity i obowiązkowy,  
6.4.2. potrafi dokonać oceny swojego zachowania,  
6.4.3. dba o porządek w swoim miejscu pracy oraz estetykę zeszytów i 

przyborów szkolnych,  
6.4.4. gospodaruje wolnym czasem w taki sposób, aby rozwijać swoje 

zainteresowania,  
6.4.5. wykazuje aktywność podczas zajęć.  

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

8. W klasach I-III przyjęto symbolikę oceniania zachowania – medale: złoty, srebrny, 
brązowy, czarny, za pomocą których uczeń w trakcie całego miesiąca jest 
systematycznie oceniany. Medale wpisywane są przez nauczycieli do zeszytu 
korespondencji. 

9. W dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniczku internetowym po upływie każdego 
miesiąca dokonuje się oceny sumującej na podstawie otrzymanych medali w postaci 
litery A, B, C, D, które przekładają się na informacje:  

9.1. A (znakomicie)   –  otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie 
wymagania opisane w Art. 104 i jest wzorem do naśladowania dla innych 
uczniów. Jest znany społeczności szkoły jako osoba życzliwa, serdeczna i 
zaangażowana w prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Stara się 
spełniać wszystkie wymagania bez zarzutu.  

9.2. B (dobrze)   –  otrzymuje uczeń, który spełnia opisane wymagania, 
popełniając jednak drobne uchybienia lub przestrzega ich wybiórczo.  

9.3. C (będzie lepiej)   –  otrzymuje uczeń, który popełnia często poważne 
uchybienia w stosunku do obowiązujących wymagań.  

9.4. D (musisz więcej popracować) – otrzymuje uczeń, który nie przestrzega 
wyżej wymienionych wymagań i nie wykazuje chęci poprawy swojego 
zachowania.  

10. Ustalenia §44 ust. 9 obowiązują po pierwszym miesiącu nauki szkolnej klasy 
pierwszej. 

11. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz 
promocję do klasy programowo wyższej. 
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Podrozdział 8.2             System Oceniania Zachowania od klasy 4 

§ 45 

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania za półrocze i roczna uwzględnia w 

szczególności: 

-      wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

-      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

-      dbałość o honor i tradycje szkoły; 

-      dbałość o piękno mowy ojczystej; 

-      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

-      okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania za półrocze i roczną ustala się według 

następującej skali określonej w statucie szkoły: 

-      wzorowe; 

-      bardzo dobre; 

-      dobre; 

-      poprawne; 

-      nieodpowiednie; 

-      naganne. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z 

zajęć edukacyjnych. 

4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o kryteriach oceniania zachowania. Informacje dotyczące 

zachowania są systematycznie przekazywane uczniom, a rodzicom w trakcie 

indywidualnych konsultacji, na zebraniach z rodzicami lub przez dzienniczek 

internetowy.  

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej.  

6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, mentora, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 

obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

6.1. Wychowawca klasy odgrywa decydującą rolę w wystawianiu ocen 
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zachowania. Podejmuje ostateczną decyzję po uprzedniej konsultacji 

oceny z dyrektorem szkoły, mentorem, innymi nauczycielami uczącymi 

danego ucznia, pracownikami administracyjno-obsługowymi szkoły oraz 

innymi uczniami. 

6.2. Nauczyciele są zobowiązani na bieżąco dokonywać wpisów w 

dzienniczku internetowym (kategoria „Zachowanie”) na temat wszelkich 

zachowań uczniów objętych treścią oceny (§ 45 ustęp 13).  

7. Ocenę zachowania ustala się według kategorii opisowych.  

8. W przypadku szczególnych działań ucznia nieujętych w kryteriach, wychowawca 

ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania za półrocze lub roczną. 

8.1.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do wychowawcy o 

podwyższenie oceny zachowania za: 

-      prawidłowe zachowanie na lekcjach – brak negatywnych uwag, 

-      przeciwstawianie się przejawom agresji i wulgarności, 

-      uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych, 

-      cykliczne i sumiennie realizowanie zadeklarowanych zajęć dodatkowych 

(imprezy szkolne, klasowe, pozaszkolne, podjęte zadania społeczne), 

-      udział w konkursach i reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

-      pełnienie przez ucznia aktywnej roli podczas realizacji projektu 

edukacyjnego, wspomaganie członków zespołu, wykazanie się dużą 

samodzielnością i innowacyjnością na wszystkich etapach jego realizacji.  

8.2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do wychowawcy o 

obniżenie oceny zachowania za: 

-      arogancką postawę w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły, 

-      palenie papierosów, 

-      udział w bójce lub pobicie, 

-      picie alkoholu, 

-      używanie lub rozprowadzanie narkotyków, 

-      dokonywanie kradzieży, 

-      wyłudzanie pieniędzy, 

-      szantaż, 

-      niszczenie mienia szkolnego i prywatnego, 

-      fałszowanie podpisów i dokumentów, 

-      na podstawie informacji z zewnętrznych instytucji o czynach nagannych, 

-      częste zaniedbywanie przez ucznia swoich obowiązki podczas realizacji 

projektu edukacyjnego lub odmawianie współpracy, 

-      propagowanie zachowań zagrażających zdrowiu i życiu, 

-   niestosowanie się do ustalonych przez społeczność szkolną zasad 

“Kodeksu 2.0”.  
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8.3. Wychowawcy zobowiązani są do poinformowania uczniów i rodziców przez 

Dzienniczek Internetowy o przewidywanej ocenie rocznej  zachowania na co 

najmniej dwa tygodnie przed terminem rocznego klasyfikacyjnego 

posiedzenia Rady Pedagogicznej.  

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

10.1. ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; 

10.2. w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji.  

11. W skład komisji wchodzą: 

- Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

- wychowawca oddziału, 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danym oddziale, 

- pedagog, 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego.  

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna.  

12.1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

-  skład komisji, 

-  termin posiedzenia komisji, 

-  wynik głosowania, 

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

12.2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

13. Treść oceny zachowania 

Ustala się jedną ocenę zachowania uwzględniającą poniższe elementy: 

13.1. Stosunek do obowiązków szkolnych: 
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-     właściwa postawa ucznia sprzyjająca pracy na lekcji, 

-     przygotowanie do zajęć, 

-     aktywny udział w lekcji, 

-     dotrzymywanie ustalonych terminów (zwrot sprawdzianów,), 

posiadanie wymaganych pomocy dydaktycznych (podręczniki, 

zeszyty, przybory, itp.), 

-     punktualne i systematyczne uczęszczanie na lekcje i zajęcia, 

-     rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień, 

-     wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych 

trudności w nauce, 

-     poszanowanie i rozwijanie tradycji szkoły.  

13.2. Współpraca z klasą, szkołą i środowiskiem: 

-     aktywny udział w życiu klasy, 

-     praca w samorządzie szkolnym, klasowym, 

-     pomoc w organizowaniu i udział w imprezach szkolnych, 

-     dekoracja sal lekcyjnych, 

-     godne i efektywne reprezentowanie szkoły w konkursach, turniejach, 

olimpiadach, zawodach oraz rozgrywkach sportowych, 

-     systematyczne i bez zastrzeżeń wypełnianie wszelkich obowiązków 

wynikających z organizacji życia klasy i szkoły, 

-     wywiązywanie się z pełną odpowiedzialnością z podjętych działań 

społecznych, 

-     przejawianie inicjatywy w pracach zespołowych, współdziałanie w 

zespole oraz odpowiedzialność za wyniki jego pracy, 

-     działania zmierzające do udzielania pomocy innym.  

13.3. Kultura osobista, postawa wobec kolegów i innych osób (dotyczy szkoły i 

miejsc poza szkołą). 

-      odpowiednie zachowanie w szkole w czasie przerw i uroczystości 

szkolnych, w czasie wyjść poza szkołę, 

-      przestrzeganie zasad kultury w sposobie bycia i wyrażania swoich 

myśli, uczuć, 

-      przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz estetyki wyglądu 

zewnętrznego, 

-      taktowne odnoszenie się, uczciwość i rzetelność w stosunku do 

pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, 

-      prezentowanie właściwej postawy i stroju w kinie, teatrze i innych 

placówkach kulturalnych oraz na wycieczkach szkolnych, 

-      przestrzeganie zarządzeń porządkowych oraz przepisów bhp 

obowiązujących w szkole, 

-      nieuleganie nałogom i uzależnieniom, poszanowanie mienia, 

reagowanie na przejawy zła, przeciwstawianie się przejawom 
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brutalności i wulgarności, 

-      naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody, 

-      wykazywanie szacunku do pracy własnej i innych oraz mienia 

społecznego i osobistego, 

-      przeciwstawianie się cyberprzemocy i stalkingowi.  

13.4. Frekwencja 

13.4.1.  Spóźnienia 

-     ocena zachowania nie uwzględnia sporadycznych i 

uzasadnionych  spóźnień na pierwszą godzinę lekcyjną, 

-     3 spóźnienia śródlekcyjne liczone są jak 1 nieusprawiedliwiona 

nieobecność.  

13.4.2.   Godziny nieusprawiedliwione 

-      każda nieobecność w szkole powinna być usprawiedliwiona do 

końca kolejnego, pełnego tygodnia po powrocie ucznia do 

szkoły, 

-      brak usprawiedliwienia lub usprawiedliwienie po wyznaczonym 

terminie powoduje zaliczenie godzin nieobecności do godzin 

nieusprawiedliwionych, 

-      uczniowi, który notorycznie i celowo opuszcza wybrane zajęcia 

lekcyjne, nieobecności nie będą podlegały usprawiedliwieniu 

przez rodziców. 

-      w przypadku powtarzających się ucieczek z lekcji wychowawca 

może niezależnie od ilości opuszczonych i 

nieusprawiedliwionych godzin obniżyć ocenę zachowania.  

14. Kryteria ustalania ocen zachowania uczniów.  

14.1. Dla wyrażenia oceny zachowania ustala się skalę słowno-opisową, 

czyniąc punktem wyjścia ocenę dobrą. Przy ustaleniu ocen zachowania 

należy kierować się następującymi kryteriami:  

14.1.1. Ocenę „wzorową” otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia 

wszystkie wymagania zawarte w treści oceny oraz: 

-    w ciągu półrocza miał do trzech spóźnień śródlekcyjnych, 

-    w klasyfikacji półrocznej lub rocznej otrzymał wszystkie oceny 

pozytywne, 

-    godnie reprezentuje szkołę w konkursach zewnętrznych, 

-    celująco wypełnia obowiązki szkolne, 

-    aktywnie sprzeciwia się złym wpływom i nałogom, 

-    może być wzorem dla innych.  
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14.1.2. Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie 

wymagania zawarte w treści oceny oraz: 

-    w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia 1 – 8 godzin 

lekcyjnych 

-    jest koleżeński i aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i 

środowiska, 

-    nie otrzymuje negatywnych uwag za niewłaściwe zachowanie w 

szkole i poza nią, 

-    nie ulega złym wpływom i nałogom, jest asertywny.  

14.1.3. Ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który w większości spełnia 

wymagania zawarte w treści oceny, a w szczególności: 

-    w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia 9 – 16 godzin 

lekcyjnych, 

-    dobrze wywiązuje się z podejmowanych zadań, 

-    dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 

-    sporadycznie otrzymuje uwagi za niewłaściwe zachowanie w szkole 

i poza nią, 

-    dba o kulturę osobistą, właściwie zachowuje się w szkole podczas 

lekcji i przerw i w innych miejscach publicznych, oraz podczas wyjść 

pozaszkolnych, 

-    podczas uroczystości szkolnych zachowuje się godnie i ma strój 

galowy, 

-    nie ulega nałogom, uzależnieniom i złym wpływom, 

-    szanuje prawa innych, pomaga innym, taktownie odnosi się do 

pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, 

-    przestrzega zasad wynikających ze statutu szkoły, 

-    prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu 

edukacyjnego 

-    szanuje własność społeczną i prywatną.  

14.1.4. Ocenę „poprawną” otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia 

wymagania zawarte w treści oceny oraz: 

-    w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia 17 – 24 godzin 

lekcyjnych 

-    mogą zdarzyć się uczniowi uwagi dotyczące jego zachowania, 

jednak zauważa się pozytywną reakcję ucznia na zastosowane 

oddziaływania wychowawcze, 

-    poprawnie wypełnia obowiązki szkolne, 

-    przeważnie dba o higienę i bezpieczeństwo oraz estetykę 

otoczenia.  

14.1.5. Ocenę „nieodpowiednią” otrzymuje uczeń, który uchybia istotnym 



  statut twoja.przyszlosc stan na 21.01.2019 r. 

57 
 

wymaganiom zawartym w treści oceny oraz: 

-    w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia 25 – 32 godzin 

lekcyjnych 

-    rzadko wywiązuje się z podejmowanych działań, 

-    ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

-    zastosowane wobec ucznia środki wychowawcze nie przynoszą 

oczekiwanych rezultatów lub skutkują w znikomym stopniu, 

-    obserwuje się u ucznia tendencje do ulegania nałogom.  

14.1.6. Ocenę „naganną” otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań 

zawartych w treści oceny oraz: 

-    w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 32 godzin 

lekcyjnych 

-    nie wywiązuje się z podejmowanych działań 

-    w rażący sposób uchybia wymaganiom regulaminu szkolnego, a 

zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą żadnych efektów, 

-    demonstruje swoje lekceważenie w stosunku do szkoły i zasad 

współżycia społecznego, 

-    ulega nałogom, wywiera demoralizujący wpływ na innych uczniów  

14.2. Ocenę roczną do arkusza ocen należy wpisywać w pełnym brzmieniu. 

 

§ 46 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności 

1.  W przypadku nieobecności ucznia jest on zobowiązany w terminie do 7 dni od 

powrotu do szkoły przedstawić usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach  w 

formie: 

1.1 zaświadczenia lekarskiego. 

1.2 oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności. 

Oświadczenie to rodzic (opiekun prawny) może złożyć poprzez 

Dzienniczek Internetowy 

2. Usprawiedliwienia nieobecności w ostatnim tygodniu nauki można składać do 

dnia poprzedzającego zakończenie roku szkolnego.  

3. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy chcą zwolnić ucznia w danym dniu przed 

zakończeniem zajęć dydaktycznych mają obowiązek wcześniejszego zgłoszenia 

tego do wychowawcy lub sekretariatu szkoły w formie pisemnej. Zgłoszenie to 

może zostać dokonane poprzez Dzienniczek Internetowy.   

4. W indywidualnych przypadkach decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności 
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podejmuje wychowawca klasy.  

 

§ 47 

W sprawach nieujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zachowania 

decyzję podejmuje Dyrektor w konsultacji z Radą Pedagogiczną. 

 

Rozdział 9             Sposoby finansowania  

§ 48 

1. Zasoby materialne Szkoły pochodzą z : 

1.1. opłat za naukę: 

1.1.1. jednokrotnego wpisowego, 

1.1.2. miesięcznego czesnego. 

1.2. darowizn, 

1.3. dotacji, 

1.4. dochodów z dodatkowej działalności oświatowej (kursy językowe, 

komputerowe), 

1.5. innych wpływów. 

2. Rodzice uczniów podpisują umowę ze Szkołą, zobowiązując się tym samym 

do przestrzegania warunków w niej zawartych. 

3. Wysokość czesnego i wpisowego, ustalona przez Dyrektora Szkoły, zapisana 

jest w umowie o kształcenie. 

4. W indywidualnych przypadkach stosuje się nieodpłatne lub częściowo 

odpłatne kształcenie ucznia w szkole. 

 

Rozdział 10             Postanowienia końcowe  

§49  

1. Sposoby zapoznania Organów ze Statutem:  

1.1. Rada Pedagogiczna - na posiedzeniu Rady Pedagogicznej; 

1.2. Rodzice - na zebraniu rodziców; 

1.3. Uczniowie - na lekcjach wychowawczych; 

1.4. Pracownicy nie będący nauczycielami - na zebraniu pracowniczym. 
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2. Statut jest dostępny dla członków społeczności szkolnej (rodziców, uczniów, 

nauczycieli) w sekretariacie szkoły, a jego aktualna wersja jest publikowana i 

dostępna po zalogowaniu w dzienniczku internetowym Szkoły.  

 

§ 50 

Pierwszy statut Szkoły nadaje organ prowadzący Szkołę. Aktualizacje statutu 

uchwala Rada Pedagogiczna.  

 

§ 51 

Dyrektora czyni się odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z uchwały. 

 

§ 52 

Szkoła może być zlikwidowana przez organ prowadzący po spełnieniu wymogów 

zawartych w przepisach Prawo oświatowe. 

 

§ 53 

Statut wchodzi w życie z dniem nowelizacji. 

 
Dyrektor szkoły ………………………… 

 
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej ………………………… 

 
Przedstawiciel Samorządu Szkolnego ………………………… 
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