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PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59). 

2. Ustawa z dnia 14 września 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr7 poz.329 

z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017r. 

poz. 649). 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz.U. 2016 r. poz. 283 z późn. zm.) 

6. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ 20 listopada 

1989r. / Dz.U 1991/120/526 i 527 /. 

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

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

poz. 1534) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie 

warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz.U. poz. 959) 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 

poz. 1578) 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz.U. poz.1643), 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz.703), 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz.1658), 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. poz.356), 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz.U. poz.1147). 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 

w Czechowicach-Dziedzicach. 

2. Szkoła jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Powiat Bielski. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty 

w Katowicach. 

4. Szkoła mieści się w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1e. 

§ 2 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 

2. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 4 do 31 sierpnia 

2019 roku. Organizację klas gimnazjalnych regulują przepisy rozdziału IX. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego 

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

§ 3 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 4 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1.1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną Nr 9 

w Czechowicach-Dziedzicach, 

1.2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 

w Czechowicach-Dziedzicach, 

1.3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

1.4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

1.5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Bielski. 



5 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 5 

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

szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1.1. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły 

z punktu widzenia dydaktycznego, 

1.2. program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

3.1. pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

3.2. drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

§ 7 

1. Celem szkoły jest wszechstronna rewalidacja ucznia skierowana na jak najpełniejszy 

rozwój psychofizyczny. 

2. Celem szkoły wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest 

łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania 

obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne 

warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości 

i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej 

jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny 

i moralny ucznia. 

3. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim ma na celu: 
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3.1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców 

postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

3.2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej; 

3.3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób; 

3.4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

3.5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

3.6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

3.7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

3.8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat; 

3.9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i w określaniu drogi 

dalszej edukacji; 

3.10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

3.11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

3.12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

3.13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

4. Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi jest budowanie jego 

tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania 

społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności 

wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na 

miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą 

mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Ważne jest, aby uczeń: 

4.1. mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub 

pozawerbalnie, z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się (także 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC); 

4.2. zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych; 

4.3. był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu 

sprawności i umiejętności oraz miał poczucie godności własnej i decydowania 

o sobie; 



7 

4.4. mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi 

członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy 

współżycia, zachowując prawo do swojej indywidualności; 

4.5. rozumiał na miarę swoich możliwości otaczające go zjawiska społeczne 

i przyrodnicze; 

4.6. mógł nabywać umiejętności i uczyć się czynności przydatnych w przyszłym, 

dorosłym życiu; 

4.7. posiadał rzeczywisty obraz samego siebie w oparciu o pozytywne poczucie własnej 

wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron. 

5.  Celem działania szkoły wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim jest: 

5.1. wspomaganie rozwoju, 

5.2. rozwijanie zainteresowania otoczeniem, 

5.3. rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do 

możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów. 

6. Swoje cele szkoła wypełnia realizując właściwe treści edukacyjno-wychowawcze 

dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia i określone przez szkolny zestaw 

programów nauczania, opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla odpowiedniej niepełnosprawności intelektualnej uczniów, szkolny program 

wychowawczo–profilaktyczny, Indywidualne Programy Edukacyjno–Terapeutyczne, plan 

pracy szkoły, pomoc psychologiczno–pedagogiczną. 

§ 8 

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się - także z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia - poprzez następujące działania: 

1.1. integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym 

etapie edukacyjnym, 

1.2. oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły, 

1.3. prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

1.4. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

1.5. pracę pedagoga i psychologa szkolnego, wspomaganą badaniami i zaleceniami 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

1.6. współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami 

oświatowymi oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. 
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§ 9 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do 

szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1.1. zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

1.2. organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na 

korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa harmonogram dyżurów, 

1.3. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 

1.4. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed 

zajęciami i po zajęciach lekcyjnych, 

1.5. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

1.6. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, 

1.7. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, 

1.8. zapewnienie uczniom warunków do spożycia obiadu w stołówce szkolnej, 

1.9. utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego 

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

1.10. dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 

1.11. kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

1.12. natychmiastowe reagowanie nauczyciela na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, 

1.13. podanie przez osoby postronne wchodzące na teren szkoły celu wizyty 

pracownikowi obsługi, który zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje tę 

osobę do dyrektora, 

1.14. niezwłoczne zawiadomienie przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa 

lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas wycieczek, imprez i zajęć zorganizowanych 

przez szkołę poza jej terenem, zgodnie z regulaminami wycieczek szkolnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 10 

1. Organami szkoły są: 

1.1. dyrektor szkoły, 

1.2. rada pedagogiczna, 

1.3. samorząd uczniowski, 

1.4. rada rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów, jest Śląski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

§ 11 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.  

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

2.1. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2.2. podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz zespołu szkół, 

2.3. dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji 

i podnoszenia kwalifikacji, 

2.4. zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

3.1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

3.2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole, 

3.3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

3.4. realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

3.5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 
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3.6. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

3.7. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

3.8. odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII, 

3.9. stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

3.10. występowanie do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły, 

3.11. przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 

3.12. wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

3.13. wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza 

szkołą oraz określenie warunków jego spełniania, 

3.14. dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

3.15. podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

3.16. zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

3.17. organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania, 

3.18. ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

3.19. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom, 

3.20. ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas 

i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć, 

3.21. realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia. 

4.  Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks 

Pracy należy w szczególności: 

4.1. kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami, 

4.2.  decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

4.3. decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4.4. występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 
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4.5. dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły 

mających status pracowników samorządowych, 

4.6. sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

4.7. ponoszenie odpowiedzialności za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom 

szkoły, 

4.8. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

4.9. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

4.10. zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

4.11. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

4.12. organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

4.13. zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

4.14. zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie 

karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy 

naruszenia praw i dobra dziecka, 

4.15. współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

4.16. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie 

z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń. 

§ 12 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy: 

2.1. zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2.2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

2.3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

2.4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

2.5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 
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3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

3.1. organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 

3.2. projekt planu finansowego szkoły, 

3.3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

3.4. wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych 

w szkole, 

3.5. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

3.6. wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

3.7. zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, 

3.8. dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

3.9. zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata 

albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 

3.10. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

3.11. ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć, 

3.12. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 

3.13. wprowadzenie innowacji pedagogicznej. 

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut 

lub jego zmiany. 

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 

o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. 

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 13 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada 

samorządu uczniowskiego. 

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten 

nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 
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4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących praw uczniów, takich jak: 

5.1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami, 

5.2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

5.3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

5.4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

5.5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i jednocześnie 

szkolnej rady wolontariatu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady 

działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa 

regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

§ 14 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

4.1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

4.2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

4.3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4.4. opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 

ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed 

dopuszczeniem ich do użytku w szkole, 

4.5. typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 
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5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2. 

6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§ 15 

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania szkoły. 

§ 16 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze 

statutu i planów pracy szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci 

się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 

swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają 

jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych 

decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po 

wysłuchaniu zainteresowanych stron. 



15 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 17 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2.  Liczba uczniów w oddziale wynosi: 

2.1.  w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 

4; 

2.2.  w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym – nie więcej niż 4; 

2.3.  w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym – nie więcej niż 6; 

2.4.  w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8; 

2.5.  w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie 

więcej niż 16; 

2.6.  w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – 

nie więcej niż 4. 

§ 18 

1. W szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na wszystkich 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych 

etapów edukacyjnych. 

§ 19 

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest 

wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych 

potrzeb. 

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny. 

§ 20 

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie 

z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 

podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 
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§ 21 

1. Podstawową formą pracy szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim oraz umiarkowanym lub znacznym są zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze prowadzone w systemie: 

1.1. kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

1.2. klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym, 

2. Podstawową formą pracy szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

3. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

5. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia 

edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

6. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

7. Godzina zajęć rewalidacyjno-wychowawczych trwa 60 minut. 

§ 22 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, 

stosownie do posiadanych środków finansowych. 

2. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych 

poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

§ 23 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 

lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
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§ 24 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego 

ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły 

dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

§ 25 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane 

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

4. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, 

lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

5. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają zapewnioną możliwość odbywania  

3-dniowych rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Opiekę nad uczniami 

podczas rekolekcji organizuje dyrektor szkoły. 

6. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub 

zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi. 

§ 26 

1. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klas IV-VIII 

organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły 

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 27 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem 

szkoły, a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami, a szkołą 

wyższą. 
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2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 28 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej 

uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka 

szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz 

w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej 

i kulturalno-rekreacyjnej. 

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 

2.1. kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości 

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

2.2. stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach 

z różnych przedmiotów. 

3. Do zadań biblioteki należy: 

3.1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

3.2. prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów, 

3.3. doskonalenie warsztatu służby informacyjnej, 

3.4. udzielanie pomocy uczniom w: 

a. doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych, 

b. kształceniu osobowości oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień,  

c. wzbogacaniu znajomości języka ojczystego,  

d. wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek, 

3.5. organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, 

3.6. umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z: 

4.1. uczniami, poprzez: 

a. zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b. tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c. informowanie o aktywności czytelniczej, 

d. udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów 

multimedialnych; 

4.2. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a. sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych 

i czasopism pedagogicznych, 

b. organizowanie wystawek tematycznych, 
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c. informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d. przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e. udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f. przeprowadzanie działań mających na celu poprawę czytelnictwa uczniów, 

g. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych; 

4.3. rodzicami, poprzez: 

a. udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów 

multimedialnych, 

c. działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d. udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz 

innych dokumentów prawa szkolnego, 

e. udostępnianie szkolnej filmoteki; 

4.4. innymi bibliotekami, poprzez: 

a. lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

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

c. wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych. 

§ 29 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole, ze względu 

na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego 

wychowawcę. 

7. Liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego 

nauczyciela odpowiada liczbie uczniów, o której mowa w § 17 ust. 2. 

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają 

sprawozdania ze swojej działalności. 

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz z pedagogiem szkolnym, 

otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 
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§ 30 

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów. 

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie 

w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej. 

§ 31 

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

pomoc i wsparcie, szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. 

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

§ 32 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny. 

2. Pomoc materialną otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie lub gdy wystąpiło zdarzenie losowe. 

§ 33 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czechowicach-

Dziedzicach oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem: 

1.1. uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 

uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

1.2. udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

3. W szkole działa stowarzyszenie „Pomoc Raduje”. 

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 
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ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 34 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych 

oraz ustawa Kodeks Pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych. 

§ 35 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko 

wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje 

szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

§ 36 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

1.1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

1.2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

1.3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

2.1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2.2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

b. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy; 

2.3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 
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2.4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b. współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 

wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

2.5. współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, pielęgniarką 

szkolną i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc 

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań 

i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

3.1. opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

3.2. koordynowanie prac zespołu odpowiedzialnego za opracowanie i modyfikowanie 

Indywidualnego Programu Edukacyjno–Terapeutycznego (IPET) dla każdego ucznia, 

3.3. zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym 

szkoły, IPET-em, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3.4. diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną 

na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

3.5. kształtowanie osobowości ucznia, 

3.6. systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem 

szkolnym, pielęgniarką, 

3.7. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

3.8. wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

3.9. motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami, 

3.10. dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

3.11. informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach 

ucznia, 

3.12. troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

3.13. dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

3.14. wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla, 

3.15. wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków 

zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym i rodzicami ucznia, 

3.16. ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych 

działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

3.17. wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią, 
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3.18. informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach 

zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach 

szkolnych, problemach wychowawczych, 

3.19. rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej 

Zarządzeniami dyrektora szkoły, 

3.20. opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy 

z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, 

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych, 

3.21. współpracę z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej 

i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji 

szkoły, pedagoga i psychologa szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

5. Sprawy sporne dotyczące uczniów rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem uczniów 

i rodziców. 

6. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, 

którego decyzja jest ostateczna. 

§ 37 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą; 

3. Do zadań nauczyciela należy: 

3.1. realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

3.2. efektywnie realizować przyjęty program nauczania, 

3.3. właściwie organizować proces nauczania, 

3.4. oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem 

oceniania, 

3.5. dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy, 

3.6. zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych 

oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń 

dyrektora szkoły w tym zakresie, 

3.7. kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować 

wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności, 

3.8. w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów, 
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3.9. indywidualizować proces nauczania z uwzględnieniem zaleceń i treści zawartych 

w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Indywidualnych Programach 

Edukacyjno-Terapeutycznych, 

3.10. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

3.11. troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły. 

§ 38 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności: 

1.1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

1.2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo ucznia w życiu szkoły, 

1.3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, 

1.4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, 

1.5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów, 

1.6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

1.7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

1.8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

szkoły, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

1.9. współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

i jego ewaluacji, 

1.10. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

1.11. organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, 
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1.12. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czechowicach-

Dziedzicach i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich 

potrzebujących, 

1.13. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

2.1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym 

mowy głośnej i pisma, 

2.2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej, 

2.3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 

2.4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, 

2.5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

2.6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

2.7. współdziałanie w opracowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych dla uczniów, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

i jego ewaluacji, 

2.8. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, IPET-ów. 

§ 39 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1.1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

1.2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

1.3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

1.4. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną, 

1.5. udzielanie informacji bibliotecznych, 

1.6. poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

1.7. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 

1.8. inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

1.9. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

1.10. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 
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2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania: 

2.1. zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

2.2. organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, 

2.3. organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

2.4. organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

2.5. rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania 

ich zamiłowań i uzdolnień, 

2.6. kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze, 

2.7. upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz 

dbałości o zachowanie zdrowia, 

2.8. rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

§ 40 

1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących 

zajęcia dydaktyczne w danym oddziale. 

2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy: 

2.1. ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb, 

2.2. opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy 

z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych, 

2.3. rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału, 

2.4. omawianie bieżących problemów i potrzeb uczniów. 

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy. 

§ 41 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

3.1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

3.2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3.3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz wsparcia dla 

początkujących nauczycieli, 

3.4. współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia, 

3.5. aktualizowanie wewnątrzszkolnych dokumentów. 
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ROZDZIAŁ VI 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

§ 42 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła wspomaga wychowawczą 

rolę rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego 

i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice są obowiązani do: 

3.1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

3.2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3.3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

3.4. zapewnienia dziecku uczęszczającemu do pierwszego etapu edukacyjnego opieki 

w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

3.5. pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania 

dziecka ze szkoły. 

§ 43 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1.1. na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

1.2. w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców 

i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 

zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

3. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na określony czas na podstawie 

opinii lekarza zgodnie z jego zaleceniami. 

§ 44 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice 

mają prawo do: 

1.1. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

1.2. porad psychologa i pedagoga szkolnego, 

1.3. dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka 

i rodziny, 

1.4. występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

1.5. zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań 

z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania). 
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2. Do obowiązków rodziców należy: 

2.1. wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2.2. systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

2.3. współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin Rady Rodziców. 



29 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 45 

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie: 

1.1. aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, 

1.2. pisemnej prośby rodziców o przyjęcie do szkoły, 

1.3. skierowania wydanego przez organ prowadzący. 

§ 46 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia 

stosownego stroju (zakaz noszenia biżuterii stwarzających zagrożenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa oraz zakaz noszenia wyzywającego makijażu). 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje odświętny 

strój. 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy. 

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach 

niepozostawiających śladów. 

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu. 

§ 47 

1. Uczeń ma prawo do: 

1.1. znajomości swoich praw, w tym praw Ucznia, postanowień statutu i regulaminu 

Szkoły, 

1.2. dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

1.3. dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, Internet), 

1.4. opieki podczas pobytu w szkole, 

1.5. ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

1.6. poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym 

ochrony danych osobowych, 

1.7. wyrażania poglądów, przekonań i opinii. 

2. Uczeń ma także prawo do: 

2.1. zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2.2. kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju, 
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2.3. organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

2.4. dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

2.5. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

2.6. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

2.7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

2.8. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

2.9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

2.10. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

2.11. zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania 

i uzdolnienia, 

2.12. udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce, 

2.13. bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły, 

2.14. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian 

i ulepszeń w życiu klasy i szkoły, 

2.15. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

2.16. aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego 

2.17. składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych 

powyżej podstawowych praw uczniów, 

2.18. pomocy materialnej. 

§ 48 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły 

i stosownych regulaminach, a w szczególności: 

1.1. zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

1.2. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające 

z planu zajęć, 

1.3. właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: 

1.4. systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych 

przez nauczyciela do wykonania w domu, 

1.5. uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, 

1.6. usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu 

stawienia się na zajęciach; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez 

rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – 

ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy, 
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1.7. postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 

1.8. dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, 

1.9. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

1.10. dbania o piękno mowy ojczystej, 

1.11. okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

1.12. przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a. okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b. przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c. szanować poglądy i przekonania innych, 

d. szanować godność i wolność drugiego człowieka, 

e. zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu, 

1.13. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu 

i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp., 

1.14. nie używania narkotyków ani innych środków odurzających, 

1.15. zachowywania czystego i schludnego wyglądu, 

1.16. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za 

zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice 

zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego 

naprawy albo koszty zakupu nowego mienia, 

1.17. korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem, 

1.18. pozostawiania wierzchniego okrycia w przydzielonej szafce (bez pieniędzy, biżuterii 

i dokumentów). 

§ 49 

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1.1. pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy, 

1.2. wyróżnienie w formie pochwały na apelu szkolnym, 

1.3. list pochwalny dla rodziców, 

1.4. nagrodę rzeczową, 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być: 

2.1. wzorowe wywiązywanie się z obowiązków, 

2.2. aktywny udział w życiu szkoły, 

2.3. szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach 

sportowych, 

2.4. wyjątkowe osiągnięcia. 

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemne zastrzeżenie do dyrektora 

szkoły, z uzasadnieniem o ponowne jej rozpatrzenie, w terminie 3 dni od jej udzielenia. 

Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych 

organów szkoły. 
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§ 50 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu 

i regulaminów szkoły. 

2. Uczeń może zostać ukarany za: 

2.1. naruszenie godności ludzkiej, 

2.2. stwarzanie sytuacji niebezpiecznych, 

2.3. niewypełnianie obowiązków. 

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady 

Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły. 

4. Uczeń może ponieść następujące kary: 

4.1. upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy, 

4.2. upomnienie ustne dyrektora szkoły, 

4.3. pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy, 

4.4. nagana dyrektora szkoły, 

4.5. przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

§ 51 

1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na 

wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

1.1. zastosowanie kar z§ 50 ust. 4 p. 4.1–4.4 nie wpłynęło na poprawę postępowania 

ucznia, 

1.2. w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

§ 52 

1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

§ 53 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły 

w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. 

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia do 

dyrektora szkoły uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie 

o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu 

uczniowskiego. 
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ROZDZIAŁ VIII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

UCZNIÓW 

§ 54 

1. Ocenianiu podlegają: 

1.1. osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

1.2. zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

4.1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, 

4.2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

4.3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4.4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4.5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

4.6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

4.7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

§ 55 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1.1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

1.2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
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1.3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie: 

a. uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu 

i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem 

w dzienniku lekcyjnym, 

b. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest 

podpisana lista obecności, 

c. uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – 

na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak 

w podpunktach a. i b. 

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie: 

2.1. uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie 

zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku 

lekcyjnym, 

2.2. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana 

lista obecności. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę 

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 

nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami 

i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1, pkt 1.1 nauczyciele opracowują w terminie do 25 

września każdego roku szkolnego i stanowią one integralną część programu nauczania 

zatwierdzonego do realizacji przez dyrektora szkoły. 

 

§ 56 

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

2. Przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

śródrocznej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 30 dni przed klasyfikacją. 

3. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do 

zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 
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4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

ustnie. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie 

uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. 

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad: 

6.1. uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu 

ich przez nauczyciela, 

6.2. rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem 

uczącym danego przedmiotu. 

§ 57 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych 

ustawą o systemie oświaty. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie 

oświaty. 

§ 58 

Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

w klasach I-III 

1. Ocenę śródroczną i roczną wystawia wychowawca oddziału na podstawie wpisów do 

dziennika lekcyjnego. 

2. Wiadomości i umiejętności uczniów oceniane są w dzienniku lekcyjnym za pomocą 

następujących symboli literowych: 

 A – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu maksymalnym, 

 B – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu umiarkowanym, 

 C – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu minimalnym, 

 D – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu niewystarczającym. 

3. Kryteria oceniania: 

 A (wspaniale) – w maksymalnym stopniu uczeń opanował wiadomości 

i umiejętności programowe oraz samodzielnie wykonuje zadania i polecenia, 
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 B (dobrze) – w umiarkowanym stopniu uczeń opanował wiadomości 

i umiejętności programowe oraz z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje 

zadania i polecenia, 

 C (postaraj się) – w minimalnym stopniu uczeń opanował wiadomości 

i umiejętności programowe oraz z pomocą nauczyciela wykonuje zadania 

i polecenia, wymaga dodatkowych objaśnień, 

 D (mało pracujesz) – w niewystarczającym stopniu uczeń opanował wiadomości 

i umiejętności programowe, nie potrafi wykonać poleceń nawet z pomocą 

nauczyciela. 

4. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia, nauczyciel notuje w zeszycie ucznia za 

pomocą umownych znaków graficznych: 

Wspaniale 
 

Dobrze 
 

Postaraj się 
 

Mało pracujesz 
 

5. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również 

w ciągu roku szkolnego. 

6. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 

ucznia. 

7. Wychowawca klasy jest zobowiązany informować rodziców dziecka o jego postępach 

edukacyjnych na bieżąco poprzez rozmowy indywidualne oraz zebrania. 

8. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania 

wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia. 

10. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni. 

§ 59 

Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

w klasach IV-VIII 

1. Ustala się skalę ocen semestralnych i rocznych (począwszy od klasy IV): 

1.1. stopień celujący (cel) - 6 
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1.2. stopień bardzo dobry (bdb) - 5 

1.3. stopień dobry (db) - 4 

1.4. stopień dostateczny (dst) - 3 

1.5. stopień dopuszczający (dop) - 2 

1.6. stopień niedostateczny (ndst) - 1. 

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

w pkt 1-5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym 

mowa w punkcie 6. 

3. Oceny cząstkowe w dziennikach lekcyjnych mogą być zapisywane cyframi z możliwością 

stosowania znaków „+” i „-”. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku oznaczeń 

dodatkowych, np. „bz” (brak zadania), „nb” (nieobecny), „np”(nieprzygotowany), „bs” 

(brak stroju). 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej 

8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Procedurę odwołania od oceny rocznej opisuje § 71. 

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

negatywna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 69 ust. 4. 

10. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych regulują 

§ 68,§ 69 i § 70. 

11. Kryteria pozwalające uzyskać każdą z ocen opisano w trzech punktach, z których: 

I. dotyczy bloku przedmiotów humanistycznych, 

II. dotyczy bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

III. dotyczy bloku przedmiotów artystyczno-technicznych i wychowania fizycznego. 

11.1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
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 posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: bierze udział w konkursach tematycznych 

w szkole, w środowisku. 

I. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. 

Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje 

rozwiązania wykraczające poza materiał programowy. Bierze udział i osiąga 

sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych. 

II. Uczeń bardzo dokładnie wykonuje zadania. Biegle posługuje się pojęciami 

z zakresu matematyki. Dysponuje wiedzą wykraczającą poza wymagania 

programowe. Pracuje samodzielnie, z własnej inicjatywy pomaga innym. 

Samodzielnie dostrzega i rozwiązuje problemy. Uczestniczy w konkursach 

i zajmuje w nich punktowane miejsca. 

III. Bardzo dokładnie wykonuje zadania techniczne, artystyczne, sportowe, sprawnie 

i bezpiecznie posługuje się narzędziami i urządzeniami. Zna, stosuje oraz 

przestrzega przepisy bhp. 

11.2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu, 

 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi 

zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

I. Uczeń w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie. 

Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia. Czyta ze zrozumieniem teksty 

literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej interpretacji. 

Wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny. Pracuje systematycznie 

z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu. Wszystkie zadania wykonuje 

w terminie. Wykonuje prace nieobowiązkowe. Sporadycznie popełnia błędy 

ortograficzne. 

II. Uczeń prawidłowo rozwiązuje zadania praktyczne. Sprawnie korzysta 

z posiadanych przyborów. Wykazuje znajomość pojęć matematycznych. Pracuje 

samodzielnie, wykazując zrozumienie poleceń zawartych w instrukcji słownej lub 

pisemnej. Prezentuje ciekawe rozwiązania w danej dziedzinie stosownie do 

swoich możliwości. Właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do 

realizacji zadań. Do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody. 

Wykonuje prace estetyczne i przemyślane nie popełniając żadnych błędów. 

III. Prawidłowo rozwiązuje praktyczne zadania techniczne, artystyczne i sportowe, 

prezentuje ciekawe rozwiązania w danej dziedzinie stosowne do swoich 

możliwości. Zna, stosuje i przestrzega przepisy bhp. 

11.3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 prawie w pełni opanował wiadomości określone w programie nauczania, 
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 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę przy niewielkiej pomocy nauczyciela 

w procesie dalszego kształcenia i w życiu osobistym, 

 jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz 

wynikające z potrzeb klasy. 

I. Uczeń w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki. Opanował 

umiejętności niezbędne w dalszej nauce. Samodzielnie rozwiązuje zadania 

o średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą nauczyciela. Czyta ze 

zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje.  

W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych 

i stylistycznych. Bierze czynny udział w lekcji. Regularnie odrabia prace 

domowe. 

II. Uczeń poprawnie stosuje wiadomości. Rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania matematyczne. Rozumie treść podstawowych, fachowych 

terminów i używa ich w zależności od potrzeb. Popełnia nieliczne błędy. 

Wykonuje prace estetyczne. Do rozwiązania problemu stosuje szablonowe 

rozwiązania. 

III. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania techniczne, artystyczne, sportowe. Dobrze potrafi wykorzystać 

jednostronne zdolności (teoretyczne lub praktyczne). Zna i stosuje przepisy bhp. 

11.4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 posiada częściowe luki w podstawowym zasobie wiedzy przewidzianej przez 

program nauczania, 

 przy wykonywaniu wszystkich zadań wymagających wykorzystania wiedzy 

i umiejętności, oczekuje pomocy nauczyciela, która jest wprost proporcjonalna do 

stopnia trudności zadania, 

 częściową aktywność na zajęciach i gotowość do rozwiązywania swoich 

umiejętności osiąga dzięki systematycznemu dopingowaniu ze strony nauczyciela. 

I. Uczeń posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego 

wiedza jest fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem. 

Trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje z pomocą nauczyciela. Potrafi 

zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, według poznanego 

wzorca. Sporadycznie zabiera głos na lekcji. Odrabia obowiązkowe prace 

domowe. 

II. Uczeń nie opanował w pełni wiadomości objętych programem nauczania. 

Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności. Ma duże trudności w zastosowaniu zdobytej wiedzy 

i umiejętności w działaniu praktycznym i życiu codziennym. Oczekuje pomocy 

ze strony nauczyciela. Opanował tylko podstawowe treści. Widoczne braki 

w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania. Nie przywiązuje 

wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy. 
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III. Uczeń nie opanował w pełni wiadomości objętych programem nauczani. 

Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności, oczekuje pomocy. Opanował tylko podstawowe treści. Zna, ale 

nie zawsze przestrzega przepisy bhp w trakcie prac pomimo uwag nauczyciela. 

11.5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował w sposób dostateczny materiału przewidzianego programem, a jego 

wiedza posiada znaczne luki, 

 wykazuje chęci do dalszej nauki i przy pomocy nauczyciela jest w stanie 

zrealizować proste polecenia wymagające zastosowania posiadanej wiedzy 

i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, 

I. Zasób wiedzy i umiejętności ucznia pozwala na samodzielne lub przy pomocy 

nauczyciela wykonanie zadań typowych, wyćwiczonych na lekcji, o niewielkim 

stopniu trudności. Posiada duże braki w wiedzy. Wykazuje się znajomością treści 

całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z języka polskiego. 

W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów. Nie jest aktywny 

na lekcji, wymaga wsparcia i motywacji do pracy. Nie pracuje systematycznie 

w czasie pracy własnej. 

II. Uczeń opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności. Nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono. 

Nie potrafi samodzielnie korzystać z danych zawartych w materiałach 

pomocniczych (tabele, itp.). Ma lekceważący stosunek do koniecznego 

przygotowania się na poszczególne zajęcia (przybory szkolne, zeszyt, podręcznik 

itp.), jednak wykazuje chęci do pracy. 

III. Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności. Ma lekceważący stosunek do koniecznego przygotowania się 

na poszczególne zajęcia (strój gimnastyczny, przybory szkolne, itp.). Często nie 

stosuje się do przepisów bhp, pomimo ich znajomości i uwag zwracanych przez 

nauczyciela. 

11.6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości określonych programem nauczania, braki 

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu zdobywanie wiedzy 

z danego przedmiotu, nie jest w stanie wykonać zadania i polecenia 

o minimalnym stopniu trudności (nawet z pomocą nauczyciela), systematycznie 

lekceważy konieczność przygotowania się do poszczególnych zajęć (przybory, 

zeszyty, zadania domowe, itp.). 
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I. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, 

fonetyki, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz 

elementarnych wiadomości z zakresu analizy utworu literackiego, przewidzianych 

podstawą programową. Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet 

w stopniu dopuszczającym. Nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia 

o podstawowym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. 

II. Uczeń systematycznie lekceważy konieczność przygotowania się do 

poszczególnych zajęć. Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

ze względu na lekceważący stosunek do nauki. Nie korzysta z dostępnych 

przyborów. Nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, nawet 

z pomocą nauczyciela. Nie stosuje się do poleceń nauczyciela, systematycznie nie 

odrabia zadań domowych. Lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci 

współpracy. 

III. Systematycznie lekceważy konieczność (nie wykazuje chęci) przygotowania się 

do poszczególnych zajęć (strój gimnastyczny, przybory szkolne). Rażąco narusza 

przepisy bhp. 

§ 60 

Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III 

1. W klasach I-III ocenę śródroczną i roczną wystawia wychowawca oddziału na podstawie 

wpisów do dziennika lekcyjnego z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Indywidulanych 

Programach Edukacyjno-Terapeutycznych. 

2. W dzienniku lekcyjnym stosuje się następujące symbole literowe: 

 A – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu maksymalnym, 

 B – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu umiarkowanym, 

 C – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu minimalnym, 

 D – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu niewystarczającym. 

3. Kryteria oceniania: 

 A (wspaniale) – w maksymalnym stopniu uczeń opanował wiadomości 

i umiejętności programowe oraz samodzielnie wykonuje zadania i polecenia, 

 B (dobrze) – w umiarkowanym stopniu uczeń opanował wiadomości i 

umiejętności programowe oraz z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje 

zadania i polecenia, 

 C (postaraj się) – w minimalnym stopniu uczeń opanował wiadomości 

i umiejętności programowe oraz z pomocą nauczyciela wykonuje zadania 

i polecenia, wymaga dodatkowych objaśnień, 

 D (mało pracujesz) – w niewystarczającym stopniu uczeń opanował wiadomości 

i umiejętności programowe, nie potrafi wykonać poleceń nawet z pomocą 

nauczyciela, 
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4. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia, nauczyciel notuje w zeszycie ucznia za 

pomocą umownych znaków graficznych: 

Wspaniale 

Ładnie  

Postaraj się 

5. Wychowawca klasy sprawdza postępy uczniów między innymi poprzez: obserwację, 

wypowiedzi uczniów, prace plastyczno-techniczne i ćwiczenia praktyczne. 

6. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również 

w ciągu roku szkolnego. 

7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 

ucznia. 

§ 61 

Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach IV-VIII 

1. Wiadomości i umiejętności uczniów oceniane są według skali punktowej w zakresie 

od 1 do 6: 

 1 – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu niewystarczającym 

 2 – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu minimalnym 

 3 – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu dostatecznym 

 4 – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu dobrym 

 5 – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu bardzo dobrym 

 6 – opanował wiedzę i umiejętności w stopniu wykraczającym poza podstawy 

programowe. 

2. W punktacji nie stosuje się znaków „+’’, „-‘’. 

3. Z powyższych punktów wystawia się ocenę śródroczną i roczną w postaci jednego 

z obowiązujących punktów w dzienniku lekcyjnym. Stanowi ona podstawę do oceny 

opisowej. 

4. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych, nauczyciel notuje w dzienniku lekcyjnym oraz 

w zeszycie ucznia przy pomocy punktów od 1 do 6. 

5. Ocena roczna jest oceną opisową w oparciu o uzyskane przez ucznia punkty. Ocena ta 

wpisywana jest do dziennika lekcyjnego, arkusza ocen oraz świadectwa szkolnego 

w takim samym brzmieniu. 
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6. W dzienniku lekcyjnym obowiązuje legenda wyjaśniająca znaczenie poszczególnych 

punktów. 

7. Nauczyciele uczący danego przedmiotu powinni opisać w dzienniku lekcyjnym rubryki 

(odpowiedzi ustne, aktywność, zadania domowe, przygotowanie do lekcji), aby można 

było udzielić pełnej informacji rodzicom dotyczącej pracy ucznia. 

8. Wychowawcy oddziałów, nauczyciele i pedagog szkolny informują rodziców 

o wymaganiach, postępach ucznia oraz jego brakach poprzez: 

8.1. rozmowy indywidualne i telefoniczne, 

8.2. rozmowy indywidualne poprzedzone pisemnym wezwaniem do szkoły, 

8.3. udostępnianie i omawianie prac dziecka, 

8.4. prezentację prac na wystawach i gazetkach, 

8.5. wpisy w zeszytach przedmiotowych, 

8.6. zebrania rodziców. 

§ 62 

1. Wychowawca oddziału jest zobowiązany informować rodziców dziecka o jego postępach 

edukacyjnych na bieżąco poprzez rozmowy indywidualne oraz zebrania. 

2. W klasach I–VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. 

3. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania 

wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia. 

4. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni. 

§ 63 

Kryteria ocen z religii dla uczniów klas I-VIII  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

1. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań – ocenę 

wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom 

niższym. Oceniana jest wiedza i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania 

w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole: 

1.1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a. nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 

b. odmawia wszelkiej współpracy, 

c. ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

1.2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a. w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej 

stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji, 

b. wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość 

współpracy z nauczycielem i w grupie. 

1.3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 
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a. opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, 

niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

b. uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 

1.4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a. opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 

b. ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c. aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 

1.5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a. opanował treści obejmujące elementy trudniejsze do opanowania, 

b. wykazuje inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności, 

c. dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 

1.6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a. posiadł wiedzę wykraczającą poza program nauczania w danej klasie, 

b. posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych i teoretycznych, 

c. bierze udział w festiwalach, konkursach, olimpiadach, akademiach. 

§ 64 

Kryteria ocen z religii dla uczniów klas I-VIII  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

1. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań jak opisano 

powyżej, jednakże kryteria oceniania uwzględniają uwarunkowania wynikające ze 

specyfiki funkcjonowania psychofizycznego tej grupy uczniów oraz indywidualne ich 

możliwości. 

1.1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a. nie spełnia wymagań na oceną dopuszczającą i nie wynika to ze szczególnej 

dysfunkcji ucznia, 

b. odmawia wszelkiej współpracy pomimo możliwości funkcji poznawczych, 

c. ma świadomie lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

1.2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a. w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, potrafi 

wyrazić je w sposób werbalny, manualny lub emocjonalny, 

b. wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem. 

1.3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

a. opanował treści najbardziej przystępne w oparciu o procesy częstego powtarzania 

i utrwalania, 

b. chętnie słucha i uczestniczy w jednostce lekcyjnej. 

1.4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a. opanował treści umiarkowanie przystępne w zakresie swoich możliwości, 

b. troszczy się o dobro wspólne, 

c. potrafi współpracować w grupie przy wspólnych zadaniach. 



45 

1.5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a. opanował treści obejmujące elementy trudniejsze, w zakresie swoich możliwości,  

b. dzieli się z innymi przeżyciami religijnymi doświadczonymi w szkole, domu, 

kościele. 

1.6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a. posiadł wiedzę chociaż minimalnie wykraczającą poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

b. chętnie uczestniczy w inscenizacjach (np. jasełkach), apelach, konkursach, 

festiwalach. 

§ 65 

Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim 

1. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim nie podlegają ocenie 

klasyfikacyjnej. 

2. Opanowanie nowych umiejętności, zmiany w zachowaniu społecznym i inne postępy 

w rozwoju ucznia są dokumentowane w zeszytach obserwacji prowadzonych oddzielnie 

dla każdego ucznia. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze informują rodziców 

o postępach ucznia. 

4. Okresowa ocena umiejętności funkcjonalnych ucznia dokonywana jest dwa razy w roku 

szkolnym i odnotowana w indywidualnym programie zajęć. 

5. Na zakończenie każdego roku szkolnego uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim otrzymują świadectwa według wzoru określonego przez dyrektora 

szkoły. 

§ 66 

Ocena zachowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące kryteria: 

1.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

1.2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

1.3. dbałość o honor i tradycje szkoły, 

1.4. dbałość o piękno mowy ojczystej, 

1.5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

1.6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

1.7. okazywanie szacunku innym osobom. 

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

opisowymi. 

3. W klasach I-III kształcenia zintegrowanego dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim w dzienniku lekcyjnym stosuje się następujące symbole 

literowe, które są podstawą do oceny opisowej: 
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 A – wyróżniające (uczeń wypełnia wszystkie kryteria), 

 B – dobre (jeśli uczeń stara się wypełniać wszystkie kryteria, a odstępstwa 

pojawiają się sporadycznie), 

 C – poprawne (jeżeli uczeń często ignoruje postawione kryteria i nie zawsze stara 

się poprawić swoje zachowanie), 

 D – niezadowalające (uczeń nie stosuje się do postawionych kryteriów, łamie 

wszystkie przyjęte zasady i nie zamierza zmienić swojego postępowania). 

4. Zachowanie uczniów (klasy IV-VIII) podlega comiesięcznej ocenie przez: nauczycieli 

przedmiotów, uczniów oraz wychowawcę oddziału. Miesięczna ocena zachowana 

odnotowana zostaje w „Indywidualnej Karcie Zachowania”. Na podstawie tych ocen 

wychowawca oddziału wystawia comiesięczną ocenę zachowania, którą notuje 

w dzienniku klasowym. 

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

podstawowej ustala się wg następującej skali: 

5.1. wzorowe, 

5.2. bardzo dobre, 

5.3. dobre, 

5.4. poprawne, 

5.5. nieodpowiednie, 

5.6. naganne. 

6. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie 

zjawisk zawartych w kryteriach oceny. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen 

zachowania uczniów w klasach IV–VIII: 

6.1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który może być przykładem do naśladowania dla 

innych uczniów: jest pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych, 

przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, wyróżnia się kulturą 

osobistą w szkole i poza nią, bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska, 

systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, rozwija własne 

zainteresowania i uzdolnienia, dba o zdrowie swoje, nie ulega nałogom, ubiera się 

stosownie do wymaganych okoliczności, dba o kulturę języka, jest uczciwy, 

tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność własną i innych, godnie reprezentuje szkołę 

w środowisku, 

6.2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze wypełnia obowiązki 

szkolne, nie spóźnia się i nie ucieka z lekcji, promuje dobro, walkę ze złem 

w codziennym życiu szkoły, stara się czynnie uczestniczyć w życiu klasy, szkoły 

i środowiska, promuje zdrowy tryb życia, dba o higienę osobistą, okazuje szacunek 

innym osobom, widzi potrzebę pomagania innym, ubiera się stosownie do 

wymaganych okoliczności, dba o kulturę języka, 
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6.3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który regularnie uczęszcza na zajęcia, dobrze 

wypełnia obowiązki szkolne ( przynoszenie przyborów, zeszytów, książek), jest 

uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań, nie ulega nałogom dba 

o kulturę słowa, jest tolerancyjny, szanuje godność własną i innych, z szacunkiem 

odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej, dba o czystość, estetykę 

i mienie szkoły, zauważa swe błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić, 

szanuje prawa innych, 

6.4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spóźnia się i opuszcza zajęcia bez 

usprawiedliwienia, sporadycznie bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych, 

promuje dobro, walkę ze złem w codziennym życiu szkoły, czasami swoim 

zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych, nie poczuwa się do winy za 

wykroczenia regulaminowe, zachowania nietaktowne i niekulturalne przejawia 

sporadycznie, nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i obowiązków, 

niewłaściwie zachowuje się w środkach komunikacji i miejscach użyteczności 

publicznej, 

6.5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nagminnie spóźnia się lub opuszcza 

zajęcia bez usprawiedliwienia, utrudnia prowadzenie zajęć, niewłaściwie zachowuje 

się w stosunku do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły (czyny złośliwe, 

wulgaryzmy, nie realizowanie poleceń), nie angażuje się w życie klasy, szkoły 

i środowiska, nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym, niewłaściwie 

zachowuje się w środkach komunikacji i miejscach użyteczności publicznej, 

6.6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie realizuje obowiązku szkolnego, łamie 

przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie poprawia, odnosi się 

z lekceważeniem (obraźliwe gesty i słowa) do uczniów , nauczycieli i pracowników 

szkoły, niszczy mienie szkolne, przywłaszcza sobie cudzą własność, narusza godność 

osobistą i cielesną innych, jest agresywny, nie reaguje na uwagi i działania 

wychowawcze osób dorosłych, nie dba o higiena osobistą, ulega nałogom, popełnia 

czyny chuligańskie w miejscach użyteczności publicznej i środkach komunikacji. 
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Wzór Indywidualnej Karty Zachowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim klas IV-VIII Szkoły Podstawowej: 
 

INDYWIDUALNA KARTA ZACHOWANIA 

Rok szkolny ……………/………………. 

…………………………………………… 

Imię i  nazwisko ucznia 
 

 

 
IX X XI XII I I semestr II III IV V VI 

Ocena 

roczna 

RELIGIA 

 

            

JĘZYK POLSKI 

 

          

MATEMATYKA 

 

          

HISTORIA I SPOŁ.           

PRZYRODA 

 

          

MUZYKA 

 

          

TECHNIKA 

 

          

PLASTYKA 

 

          

WYCHOWANIE- 

FIZYCZNE 

          

INFORMATYKA 

 

          

WYCHOWANIE 

DO ŻYCIA W… 

          

JĘZYK ANGIELSKI           

SAMOOCENA 

UCZNIA 

          

OCENA 

WYCHOWAWCY 
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§ 67 

Ocena zachowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

1. Ocena zachowania uczniów klas I-VIII jest ocena opisową. Dla dzieci biernie 

uczestniczących w zajęciach ocena uwzględnia tylko zmiany w zachowaniu 

zaobserwowane w ostatnim czasie. 

2. W dzienniku lekcyjnym stosuje się następujące symbole literowe będące podstawą 

opisowej oceny śródrocznej i rocznej: 

A – wyróżniające – jeśli uczeń wypełnia wszystkie kryteria, 

B – dobre – jeśli uczeń stara się wypełniać wszystkie kryteria, a odstępstwa pojawiają się 

sporadycznie, 

C – poprawne– jeżeli uczeń często ignoruje postawione kryteria i nie zawsze stara się 

poprawić swoje zachowanie, 

D – niezadowalające – jeśli uczeń nie stosuje się do postawionych kryteriów, łamie wszystkie 

przyjęte zasady i nie zamierza zmienić swojego postępowania. 

3.  Kryteria oceny opisowej: 

3.1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia oznacza: pozytywny stosunek ucznia do 

obowiązków szkolnych tzn. systematyczne i punktualne uczęszczanie do szkoły na 

zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, aktywny w nich udział, przestrzeganie prawa 

szkolnego, prowadzenie zeszytów przedmiotowych zgodnie z wymaganiami 

nauczycieli, bieżące obrabianie prac domowych, solidne wywiązywanie się 

z obowiązków dyżurnego, wykazywanie się zdyscyplinowaniem (nie przeszkadzanie 

na lekcji uczniom i nauczycielom), kulturalne zachowywanie się podczas przerw, 

uczestniczenie w życiu klasy i szkoły, dostosowanie ubioru do zajęć pozalekcyjnych, 

zajęć edukacyjnych i uroczystości szkolnych, dbanie o ład i porządek w szkole oraz 

estetykę klasy i szkoły. 

3.2. Postępowanie z dobrem społeczności szkolnej oznacza: utożsamianie się ucznia nie 

tylko z zespołem klasowym, ale i z całą społecznością szkolną, dbanie o dobre imię 

kolegów, klasy, szkoły, okazywanie życzliwości i troski w stosunku do młodszych 

kolegów, a zwłaszcza uczniów rozpoczynających naukę w szkole, udzielanie pomocy 

kolegom i koleżankom, okazywanie wrażliwości na ludzką krzywdę 

i niesprawiedliwość. 

3.3. Dbałość o honor i tradycję szkoły oznacza: kultywowanie tradycji i obrzędowości 

klasowej i szkolnej poprzez uczestnictwo w imprezach określonych w kalendarzu 

imprez szkolnych, dbaniem o estetykę szkoły i otoczenia wokół szkoły, pozytywne 

wypowiadanie się na temat szkoły i panujących w niej norm oraz społeczności 

szkolnej. 

3.4. Dbałość o piękno mowy ojczystej oznacza: nieustająca praca nad wzbogacaniem 

własnego słownictwa, nie stosowanie agresji słownej typu: wulgaryzmy, grożenie, 

przezywanie, zastraszanie wobec uczniów, pracowników szkoły oraz przebywających 

na terenie szkoły gości. 
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3.5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych oznacza: przestrzeganie 

zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na terenie szkoły, nie 

opuszczanie terenu szkoły podczas trwania zajęć i przerw, promowanie asertywnej 

postawy wobec zachowań agresywnych i spożywania używek (palenie papierosów, 

picie alkoholu, środki odurzające). 

3.6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oznacza: kierowanie się 

w życiu zasadami etyki i poszanowania praw człowieka, prezentowanie życzliwej 

i empatycznej postawy wobec otoczenia, przestrzeganie w codziennym postępowaniu 

zasad savoir-vivre’u, używanie kulturalnego języka w kontaktach z rówieśnikami 

i starszymi w szkole i poza szkołą (na wycieczkach, rajdach, zawodach, konkursach), 

wykazywanie postawy szanującej odmienne poglądy i przekonania. 

3.7. Okazywanie szacunku innym osobom oznacza: wykazywanie postawy życzliwości 

wobec osób starszych, wykazywanie postawy poszanowania ludzi wobec poglądów, 

wiary, pochodzenia kulturowego. 

4. Wychowawca oddziałów IV-VIII w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w 

danej klasie na podstawie kryteriów odnotowuje miesięczną średnią ocen wyrażoną 

symbolami literowymi w dzienniku lekcyjnym. Dokumentację dotyczącą zachowania 

przechowuje wychowawca oddziału. 

5. Powyższa punktacja stanowi podstawę w wystawieniu rocznej (śródrocznej) oceny 

opisowej z zachowania. 

6. W dzienniku lekcyjnym obowiązuje zapis wyjaśniający system oceniania zachowania.  

§ 68 

Egzamin poprawkowy 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

2. Począwszy od kl. IV SP, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) 

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

3. Ustalona przez nauczyciela negatywna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której 

skład wchodzą: 

4.1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji, 

4.2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

4.3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 7. 
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7. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 

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

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

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

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

komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

9. Komisja egzaminacyjna w stosunku do ucznia z zaburzeniami mowy, lub u którego 

zaburzenia parcjalne uniemożliwiają prawidłowe opanowanie techniki pisania, ustala 

formę egzaminu tylko pisemną lub ustną. 

10. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. Termin 

egzaminu (data, godzina) przekazuje listownie rodzicom ucznia przewodniczący zespołu 

egzaminującego, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem egzaminu. 

12. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.4.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

13. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

13.1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

13.2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

13.3. termin egzaminu poprawkowego, 

13.4. imię i nazwisko ucznia, 

13.5. zadania egzaminacyjne, 

13.6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

14. Do protokołu 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. 

§ 69 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
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3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z pkt. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

§ 71 ust.7. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w§ 59 ust. 1, z: 

5.1. jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

5.2. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, powinien mieć przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w przeprowadza komisja, w której skład 

wchodzą: 

8.1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

8.2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Przewodniczący komisji, o którym mowa w pkt. 8 uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów 

klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów 

rodzice ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. Uczeń, który nie zgłosił się na egzamin z własnej winy – nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej lub nie kończy właściwego etapu edukacyjnego. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

13.1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

13.2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w pkt.8 

13.3. termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

13.4. imię i nazwisko ucznia, 

13.5. zadania egzaminacyjne, 

13.6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

14. Do protokołu 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. 
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§ 70 

Zasady przeprowadzenia egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych 

1. Za przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 66, 

jest odpowiedzialny przewodniczący komisji, a za przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego jest odpowiedzialny nauczyciel egzaminujący. 

2. Przewodniczący komisji zatwierdza pytania (zadania) egzaminacyjne, których 

opracowanie należy do obowiązków nauczyciela egzaminującego. 

3. Do obowiązków nauczyciela uczącego przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin 

poprawkowy lub klasyfikacyjny, jest przekazanie zagadnień obejmujących zakres 

egzaminu. 

4. Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego jak i klasyfikacyjnego ustala się 

w sposób następujący: 

4.1. Uczniowie losują zestaw z pięcioma pytaniami (zadaniami) i po potwierdzeniu 

zrozumienia ich treści mają 20 minut czasu na przygotowanie się do odpowiedzi. 

Ilość zestawów winna być o jeden większa niż ilość uczniów przystępujących do 

egzaminu. 

4.2. Pytania winny być tak skonstruowane, aby odpowiedź ustna nie przekroczyła 

15 minut, a pisemna 40 minut. 

4.3. W przypadku zadań praktycznych czas ich wykonania nie powinien przekroczyć 

2 godzin lekcyjnych. 

4.4. Przed przystąpieniem do egzaminu nauczyciel egzaminator informuje ucznia, 

zgodnie z regulaminem wewnątrzszkolnego systemu oceniania o zasadach ustalenia 

oceny. 

5. Po zakończeniu egzaminu należy: 

5.1. Sporządzić protokół z egzaminu. 

5.2. Zapoznać ucznia z wynikami, a w przypadku oceny negatywnej także jego rodziców. 

5.3. Przedstawić protokół dyrektorowi szkoły. 

§ 71 

Odwołanie od oceny śródrocznej / rocznej i zasady jego przeprowadzania 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia (zwane dalej odwołaniem) do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
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2.1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

3. Ustalona przez komisję, o której mowa w§ 68, ust.4, 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 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1, przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu ustala 

się z uczniem i jego rodzicami. 

5. W skład komisji wchodzą: 

5.1. w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. nauczyciel prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

5.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b. wychowawca klasy, 

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie lub pedagog lub psycholog. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 5.1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

7. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) 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 negatywnej rocznej 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

9.1. w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. skład komisji, 

b. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, 

c. zadania (pytania) sprawdzające, 

d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

9.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. skład komisji, 
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b. termin posiedzenia komisji, 

c. wynik głosowania, 

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

§ 72 

Metody sprawdzania wiedzy i umiejętności 

1. W szkole obowiązują następujące metody sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

1.1. Formy ustne: 

a. aktywność na lekcjach, 

b. wypowiedzi ustne na zadany temat, 

c. recytacja, śpiew, 

d. opowiadanie odtwórcze i twórcze, 

e. udział w dyskusji. 

1.2. Formy pisemne: 

a. testy, 

b. sprawdziany, 

c. kartkówki, 

d. dyktanda, 

e. prace domowe,  

f. karty pracy. 

1.3. Formy praktyczne: 

a. przygotowanie do lekcji, 

b. praca w grupie, 

c. prezentacja informacji przygotowanych samodzielnie, 

d. własna twórczość, 

e. testy sprawnościowe (szczególnie w przedmiocie wychowanie fizyczne), 

f. gry i zabawy ruchowe. 

2. Ustala się następujące zasady przeprowadzania sprawdzianów: pisemnych, rysunkowych 

i praktycznych: 

2.1. termin i tematykę sprawdzianu należy zapowiedzieć tydzień wcześniej, 
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2.2. nie należy robić więcej niż 3 sprawdziany w tygodniu i nie więcej niż 1 dziennie, 

2.3. sprawdzian musi trwać całą godzinę lekcyjną, 

2.4. nauczyciel jest zobowiązany w terminie do 2 tygodni poprawić i omówić prace 

pisemne uczniów, 

2.5. poprawione prace pisemne dajemy do wglądu uczniom i przechowujemy do końca 

roku szkolnego, 

2.6. oceny z prac pisemnych wpisujemy do zeszytu przedmiotowego, rodzic potwierdza 

podpisem zapoznanie się z oceną, 

2.7. oceny ze sprawdzianów wpisujemy do dziennika kolorem czerwonym. 

3. Ustala się następującą definicję kartkówki: „Kartkówka to sprawdzian pisemny lub 

rysunkowy wiadomości z zakresu materiału obejmujący max. 3 ostatnie tematy i trwający 

nie dłużej niż 20 minut’’. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadać kartkówki. 

4. Pozostałe formy pisemne sprawdzania wiadomości i umiejętności w zależności od zakresu 

materiału, jaki obejmuje i czasu ich trwania przeprowadzony winien być zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w pkt.2. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego wpisywania ocen cząstkowych 

w zeszycie przedmiotowym. 

§ 73 

1. Corocznie w czerwcu uczniowie, jak i rodzice mogą składać na ręce opiekuna samorządu 

uczniowskiego uwagi oraz wnioski dotyczące warunków i sposobu oceniania 

wewnątrzszkolnego uczniów. 

2. Nauczyciel - opiekun samorządu uczniowskiego przedstawia uwagi i wnioski, o których 

mowa w ust. 1 radzie pedagogicznej na konferencji podsumowującej dany rok szkolny. 

3. Rada pedagogiczna jest zobowiązana do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków, 

a w przypadku stwierdzenia ich zasadności uwzględnić je wprowadzając zmiany do 

regulaminu z mocą od 1 września następnego roku szkolnego. 

§ 74 

1. Udział ucznia w zajęciach edukacyjnych: „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlega 

ocenianiu i nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie 

szkoły. Udział ucznia w tych zajęciach odnotowuje się tylko w dzienniku lekcyjnym 

wpisem „uczestniczył”. 

2. Uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania, nie uzyskał rocznych ocen klasyfikacyjnych wyższych od 

negatywnej oceny, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza 

klasę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której złożono odwołanie od oceny. 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 
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4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne i przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, kończy szkołę z wyróżnieniem.  

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Do dzienników lekcyjnych kolorem czerwonym wpisuje się oceny z prac pisemnych 

(sprawdzianów, testów) trwających co najmniej jedną godzinę lekcyjną. 

7. Poprawione oceny cząstkowe wpisujemy obok oceny uzyskanej wcześniej według wzoru 

¼. 

§ 75 

1. Nie później niż na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do zeszytu ucznia lub podczas zebrań 

z rodzicami oraz w odpowiednim miejscu w dzienniku lekcyjnym. 

2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do zeszytu ucznia, 

wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie 

internetowej szkoły. 

3. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w zeszycie 

ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania 

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz 

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym 

w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się 

z informacją o przewidywanych ocenach. 

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania: 

4.1. w ciągu 2 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się 

z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy 

o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4.2. nauczyciel lub odpowiednio wychowawca ustala z uczniem lub rodzicem: 

a. formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej, 

b. termin podwyższenia; 

4.3. tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć 

edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 3 dni przed 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, 

4.4. dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do 

zakończenia roku szkolnego. 



58 

5. Na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają 

i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

§ 76 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno-

Terapeutycznym. 

3. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie 

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej 

uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne 

oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych 

w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. 

4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

§ 77 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 

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

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią 

klasę szkoły podstawowej. 
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ROZDZIAŁ IX 

ORGANIZACJA KLAS GIMNAZJALNYCH 

§ 78 

1. Klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 4 prowadzone są w Szkole 

Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-

Dziedzicach. 

§ 79 

Klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 4 używają pieczęci podłużnej o treści: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 

Gimnazjum Nr 4 

ul. Nad Białką 1e 

43-502 Czechowice – Dziedzice 

tel. 32 215 35 86 

§ 80 

1. Ilekroć w przepisach jest mowa o Gimnazjum, należy przez to rozumieć klasy 

dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 4 w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 9. 

§ 81 

1. Gimnazjum obejmuje zajęciami dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną: 

w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami oraz z autyzmem. 

§ 82 

1. Uczniem gimnazjum może być uczeń, który ukończył szkołę podstawową specjalną lub 

uczeń szkoły publicznej, który posiada aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, pisemną prośbę rodziców, skierowanie 

organu prowadzącego szkołę oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim winni przedstawić 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu wydanych przez OKE. 

§ 83 

1. Kształcenie w gimnazjum trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. 
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§ 84 

1. Celem gimnazjum jest realizacja zadań określona w rozdziale II. 

§ 85 

1. Absolwent gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim powinien 

nabyć wiadomości i umiejętności, które pozwolą na: 

1.1. wybranie określonego zawodu, 

1.2. kontynuację dalszego kształcenia w szkole zawodowej, 

1.3. pełnienie właściwych ról społecznych i rodzinnych, 

1.4. umiejętne korzystanie z mediów, 

1.5. kulturalne zachowanie zgodne z przyjętymi normami społeczno-moralnymi. 

2. Absolwent gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, sprzężoną oraz autyzmem powinien: 

2.1. stosować w życiu codziennym podstawowe normy społeczne i etyczne, 

2.2. mieć w pełni opanowanie czynności w zakresie samoobsługi, 

2.3. nabyć umiejętności porozumiewania się drogą werbalną lub pozawerbalną, 

2.4. posiadać znajomość odpowiednich zasad zachowania się w miejscach użyteczności 

publicznej, 

2.5. nabyć umiejętność korzystania z mediów na miarę swoich możliwości i potrzeb, 

2.6.  być przygotowany do kontynuowania nauki w Szkole Przysposabiającej do Pracy. 

§ 86 

1. Uczniowie gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przystępują 

do egzaminu zewnętrznego, który jest warunkiem ukończenia szkoły i kontynuacji nauki 

w szkole zawodowej. 

§ 87 

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów gimnazjum podlegają ocenie. 

§ 88 

1. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kończy gimnazjum 

i otrzymuje świadectwo jego ukończenia, jeżeli przystąpił do egzaminu i z wszystkich 

obowiązkowych przedmiotów nauczania i otrzymał oceny co najmniej dopuszczające. 

§ 89 

1. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem otrzymuje świadectwo z oceną opisową. 
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§ 90 

1. Datą wydania świadectwa jest data zakończenia roku szkolnego. 

§ 91 

1. Uczeń zdający egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy otrzymuje świadectwo z datą 

podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie odpowiednio promowania albo 

klasyfikowania i promowania tego ucznia. 

§ 92 

2. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Wewnątrzszkolny 

System Oceniania gimnazjum zawierający w szczególności: 

2.1. ogólne kryteria ocen oraz zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej; 

2.2. procedury przeprowadzenia egzaminów: poprawkowego, klasyfikacyjnego 

i odwoławczego od oceny. 

§ 93 

1. Podstawową jednostką organizacyjną w gimnazjum jest oddział. 

§ 94 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

§ 95 

1. Liczba uczniów w oddziale wynosi: 

1.1. w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 

4; 

1.2. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym – nie więcej niż 4; 

1.3. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym – nie więcej niż 6; 

1.4. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8; 

1.5. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie 

więcej niż 16; 

§ 96 

1. Zgodnie z odrębnymi przepisami, oddział może być dzielony na grupy przy nauczaniu 

następujących przedmiotów: 
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1.1. technika; 

1.2. informatyka; 

1.3. język obcy; 

1.4. zajęcia wychowania fizycznego. 

§ 97 

1. W uzasadnionych przypadkach mogą być organizowane zajęcia w oddziale złożonym 

z różnych klas. Oddział tworzy tzw. klasę łączoną, w której uczniowie realizują plany 

nauczania odrębne dla każdej klasy. 

2. W klasie łączonej uczniowie realizują nauczanie zgodnie z ramowymi planami nauczania 

odrębnymi dla poszczególnych klas. 

3. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w projekcie edukacyjnym. 

§ 98 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na określony czas na podstawie 

opinii lekarza zgodnie z jego zaleceniami. 

§ 99 

1. Wykaz obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ich tygodniową 

liczbę godzin nauczania zawiera ramowy plan nauczania dla poszczególnych 

niepełnosprawności intelektualnych. 

§ 100 

1. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych ustala dyrektor wg odrębnych przepisów. 

§ 101 

1. Godzina zajęć lekcyjnych i zajęć specjalistycznych trwa 45 minut. 

§ 102 

1. Liczebność grup zajęć specjalistycznych określają odrębne przepisy. 

§ 103 

1. Uczniom przysługują przerwy międzylekcyjne określone planem przerw. 

§ 104 

1. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego może być zatrudniona 

pomoc nauczyciela lub asystent. 



63 

§ 105 

1. Zasady przyprowadzania i odbierania młodzieży zawarte są w procedurach bezpiecznego 

pobytu ucznia w szkole. 

§ 106 

1. Szczegółową organizację pracy gimnazjum w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny zespołu. 

§ 107 

1. W procesie edukacji uczniowi przysługuje prawo do podmiotowego traktowania, 

w szczególności uczeń ma prawo : 

1.1. znać wewnątrzszkolny system oceniania; 

1.2. znać treści programów nauczania oraz wymagania edukacyjne z poszczególnych 

przedmiotów i plan zajęć na dany rok szkolny dla swojej klasy; 

1.3. znać z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym termin i zakres pisemnych 

sprawdzianów. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu 

tygodnia nie więcej niż trzy; 

1.4. otrzymać ocenione prace pisemne nie później niż dwa tygodnie od daty realizacji; 

1.5. znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów, a od nauczycieli uczących 

uzyskać ich uzasadnienie; 

1.6. znać na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej 

przewidywane przez nauczycieli oceny niedostateczne za semestr I, a niedostateczne 

oceny roczne na jeden miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej; 

1.7. zwracać się do nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, psychologa o dodatkowe 

wyjaśnienia oraz pomoc w zakresie edukacji, wychowania i opieki. W tym zakresie 

uczeń ma prawo do korzystania ze zorganizowanych form pomocy, a w szczególności 

w postaci: 

a. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

b. zajęć specjalistycznych; 

c. zajęć świetlicowych w czasie ich trwania; 

d. zajęć biblioteczno-czytelniczych; 

e. korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły w czasie jej 

funkcjonowania, po uzyskaniu zgody i pod opieką nauczyciela; 

f. indywidualnych konsultacji z wychowawcą, także w obecności rodzica, znać ich 

czas i termin. 

1.8. znać szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, a także kryteria ustalania 

oceny zachowania ze szczególnym uwzględnieniem wymagań z zakresu: 

a. kultury osobistej, troski o higienę i zdrowie; 

b. stosunku do pracy i nauki; 

c. frekwencji; 

d. postawy moralnej – w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych ludzi; 
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e. współuczestniczenia w ustalaniu oceny zachowania swojej oraz swoich kolegów. 

1.9. reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie 

ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

1.10. wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową. 

§ 108 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, 

brania w nich czynnego udziału oraz zachowania się na lekcjach w sposób nie 

utrudniający nauczycielowi prowadzenie zajęć, a innym uczniom nie zakłócania procesu 

uczenia się. 

2. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego: 

2.1. okazywania szacunku dorosłym i kolegom; 

2.2. przeciwstawiania się brutalności i wulgarności; 

2.3. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi. 

3. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o mienie szkolne a w szczególności: 

3.1. dbanie o estetyczny wygląd klasy, jej wystrój i utrzymanie należytej czystości; 

3.2. troszczenie się o utrzymanie czystości i porządku wokół szkoły; 

3.3. w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia dokonać jego naprawy lub pokryć 

szkody; 

3.4. pełniąc funkcję dyżurnego klasy rzetelne wypełniać jego zadania; 

3.5. pozostawianie wierzchniego okrycia w przydzielonej szafce (bez pieniędzy, biżuterii 

i dokumentów). 

4. Uczeń ma obowiązek dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, i w tym celu 

winien unikać: 

4.1. wszelkich szkodliwych nałogów; 

4.2. biegów po korytarzach i schodach, wychylania się z okien budynku; 

4.3. popychania kolegów w czasie przerw; 

4.4. stosowania wobec innych kolegów przemocy fizycznej i psychicznej w tym m.in. 

nagrywania, filmowania i robienia zdjęć telefonem komórkowym lub innym sprzętem 

elektronicznym; 

4.5. przebywania w toaletach bez potrzeby. 

5. Uczeń w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w szkole 

przepisów, w tym: 

5.1. podporządkowywania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli, 

5.2. przebywania na terenie placówki przez cały czas trwania swoich zajęć edukacyjnych 

i niewychodzenia poza jej obręb podczas przerw; 

5.3. noszenia legitymacji szkolnej w przypadku indywidualnego dojazdu do szkoły 

środkami komunikacji miejskiej; 

5.4. dbania o estetyczny i schludny wygląd; 

5.5. zakaz noszenia kolczyków stwarzających zagrożenie dla zdrowia; 
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5.6. zakaz noszenia wyzywającego makijażu (ostre, rażące kolory); 

5.7. zakaz noszenia niewłaściwego ubioru np. duże dekolty, przeźroczyste bluzki, bluzki 

odsłaniające brzuch, bardzo krótkie spódniczki i spodnie o obniżonym stanie. 

6. Uczniom nie wolno: 

6.1. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 

o podobnym działaniu; 

6.2. wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu; 

6.3. wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

6.4. wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

6.5. spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6.6. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 

i zgody zainteresowanych, 

6.7. używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych; 

6.8. zapraszać obcych osób do szkoły. 

§ 109 

1. Za przestrzeganie praw i wzorowe wywiązywanie się z obowiązków uczeń może 

otrzymać jedno z niżej wymienionych wyróżnień: 

1.1. pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy, 

1.2. wyróżnienie w formie pochwały na apelu szkolnym 

1.3. list pochwalny dla rodziców, 

1.4. nagrodę rzeczową. 

§ 110 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminów szkoły stosuje się następujące rodzaje kar: 

1.1. upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy, 

1.2. upomnienie ustne dyrektora szkoły, 

1.3. pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy, 

1.4. nagana dyrektora szkoły, 

1.5. przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

2. Od każdej nałożonej kary przysługuje uczniom/rodzicom prawo pisemnego odwołania się 

do dyrektora szkoły lub upoważnionej osoby w terminie do 14 dni. 

3. Rodzic powinien otrzymać odpowiedź w terminie do 30 dni. 

4. Po rozpatrzeniu odwołania i przeanalizowaniu odpowiedniej dokumentacji może być 

podjęta decyzja o cofnięciu, zmianie lub utrzymaniu kary. 
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§ 111 

1. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych powinno być 

sporządzone przez lekarza, rodziców lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego 

oświadczenia z odpowiednią datą, przyczyną nieobecności i podpisem. 

2. Usprawiedliwienie pełnoletniego ucznia winno być potwierdzone przez rodziców. 

3. Usprawiedliwienie uczeń jest zobowiązany przedłożyć w dniu stawienia się na zajęciach. 

4. Zasady przyprowadzania, odbierania i zwalniania uczniów regulują procedury 

bezpiecznego pobytu ucznia w szkole. 

§ 112 

1. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję administracyjną o skreśleniu z listy uczniów ucznia 

gimnazjum jeżeli : 

1.1. uczeń ukończył 18-ty rok życia, a szkoła nie jest w stanie wyegzekwować od niego 

dalszego uczęszczania do szkoły; 

1.2. uczeń ukończył 18-ty rok życia i wystąpił, w uzgodnieniu z rodzicami o skreślenie z 

listy uczniów; 

1.3. uczeń ukończył 18-ty rok życia i rażąco narusza przepisy prawa kodeksu karnego 

mimo wykorzystania wszystkich oddziaływań wychowawczych. 

§ 113 

1. Uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły w oparciu 

o stosowną uchwałę rady pedagogicznej. 

§ 114 

1. Rodzice o zagrożeniu skreśleniem ucznia z listy uczniów winni być powiadomieni 

z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

§ 115 

1. Uczennica do 18 roku życia w gimnazjum jest zobowiązana do realizacji obowiązku 

szkolnego także wtedy, gdy jest w ciąży i urodzi dziecko. Regulują to odrębne przepisy. 

Uczennica z uwagi na stan zdrowia przed lub po porodzie może korzystać z nauczania 

indywidualnego po uzyskaniu orzeczenia PP-P o potrzebie jego organizacji według 

odrębnych przepisów. 

§ 116 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów klas II - III gimnazjum 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 
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2. Uczeń mający opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy,  

a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne 

w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być 

promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne i przystąpił do 

egzaminu gimnazjalnego. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków o których mowa w §116, ust.4 powtarza ostatnią klasę 

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do egzaminu gimnazjalnego. 

6. Tryb przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy. 

7. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia ogólnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

8. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

9. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy. 

10. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest 

zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie 

konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

11. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną 

realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach 

realizacji projektu. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia realizacji 

projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z udziału w projekcie. 

13. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela 

i obejmuje: 

13.1. wybór tematu projektu edukacyjnego, 

13.2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

13.3. wykonanie zaplanowanych działań, 

13.4. publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 

13.5. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

14. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub poza te treści. 

15. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala: 

15.1. zadania nauczyciela, 

15.2. czas realizacji projektu edukacyjnego, 
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15.3. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 

15.4. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym, 

15.5. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

16. Wychowawca na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację 

projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji 

projektu. 

17. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu edukacyjnego 

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

18. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w art. 

44p ust. 2 ustawy, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na 

wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

19. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 

zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

§ 117 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1.1. bieżące; 

1.2. klasyfikacyjne: 

a. śródroczne i roczne, 

b. końcowe. 

2. Ocenianiu podlegają: 

2.1. osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2.2. zachowanie ucznia. 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

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

jak powinien dalej się uczyć. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego 

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w statucie szkoły. 

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

6.1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 
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6.2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

6.3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

6.4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

6.5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6.6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

7. W celu ustalenia oceny śródrocznej/rocznej, w każdym półroczu uczeń winien otrzymać 

min. 3 oceny cząstkowe z przedmiotów, których tygodniowa liczba godzin nie przekracza 

3 i minimum 5 ocen, gdy tygodniowa liczba godzin z przedmiotu wynosi 4 i więcej. 

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

8.1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

8.2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

8.3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie: 

a. uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu 

i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem 

w dzienniku lekcyjnym, 

b. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest 

podpisana lista obecności, 

c. uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – 

na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak 

w podpunktach a. i b. 

9. Wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie: 

9.1. uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie 

zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku 

lekcyjnym, 

9.2. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana 

lista obecności. 
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10. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę 

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 

nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami 

i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 

11. Wymagania, o których mowa w ust. 8, pkt 8.1 nauczyciele opracowują w terminie do 25 

września każdego roku szkolnego i stanowią one integralną część programu nauczania 

zatwierdzonego do realizacji przez dyrektora szkoły. 

12. Na wniosek ucznia lub rodzica nauczyciel (wychowawca oddziału) jest zobowiązany do 

uzasadnienia ustalonej oceny w sposób określony w statucie szkoły. Oceny są jawne dla 

ucznia i jego rodziców. 

13. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 

przedstawia uczniom i rodzicom wychowawca oddziału we wrześniu każdego roku 

szkolnego na podstawie zarządzeń MEN. 

§ 118 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1.1. śródrocznej i rocznej, 

1.2. końcowej. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, 

zgodnie z kalendarium danego roku szkolnego. 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Oceny roczne są ocenami opisowymi. 

6. Na klasyfikację końcową składają się: 

6.1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej, 

6.2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych, 

6.3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 
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8. Przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

śródrocznej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 30 dni przed klasyfikacją. 

9. Sposób powiadomienia rodzica o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych 

potwierdza się notatką w dzienniku lekcyjnym, w przypadku obecności rodzica na 

zebraniu klasowym, a w przypadku jego nieobecności - zawiadomieniem listownym lub 

właściwym wpisem do zeszytu przedmiotowego ucznia. 

§ 119 

Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

w klasach gimnazjum 

1. Ustala się skalę ocen semestralnych i rocznych: 

1.1. stopień celujący (cel) 6 

1.2. stopień bardzo dobry (bdb) 5 

1.3. stopień dobry (db) 4 

1.4. stopień dostateczny (dst) 3 

1.5. stopień dopuszczający (dop) 2 

1.6. stopień niedostateczny (ndst) 1. 

2. Oceny cząstkowe w dziennikach lekcyjnych mogą być zapisywane cyframi z możliwością 

stosowania znaków „+” i „-„. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku oznaczeń 

dodatkowych, np. ”bz” (brak zeszytu), „nb” (nieobecny), „np” (nieprzygotowany), „bs” 

(brak stroju). 

3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem§ 69 ust. 4. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 
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7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni roboczych 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 tych ocen. 

8. Kryteria pozwalające uzyskać każdą z ocen opisano w następujących obszarach: 

8.1. Język polski: 

a. Ocena celująca  

Uczeń wykazuje zainteresowanie językiem polskim wykraczające poza program. 

Bierze udział w konkursach. Aktywnie bierze udział w lekcjach. Płynnie czyta 

tekst głośno i cicho ze zrozumieniem. Posiada umiejętność budowania zdań 

prostych w mowie i piśmie. Swobodnie porusza się w wiadomościach 

i umiejętnościach, z należytym wykorzystywaniem w sytuacji zadaniowej. 

Staranne prowadzi zeszyt przedmiotowy. Dba o kulturę języka. 

b. Ocena bardzo dobra  

Uczeń w pełni przyswoił wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania. 

Swobodnie porusza się wśród przyswojonych treści obejmujących: mówienie, 

słuchanie, czytanie, opracowywanie tekstów, pisanie, naukę o języku. Aktywnie 

uczestniczy w lekcjach. Bierze udział w akademiach szkolnych. Systematycznie 

prowadzi zeszyt przedmiotowy. Dba o kulturę słowa. 

c. Ocena dobra  

Uczeń przyswoił wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania. 

Ewentualne braki uzupełnia. Stara się aktywnie uczestniczyć w lekcjach. 

Starannie wykonuje ćwiczenia. Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Dba o kulturę słowa. 

d. Ocena dostateczna  

Uczeń średnio opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania. 

Luki w wiadomościach i umiejętnościach stara się nadrobić. Po zachęcie 

nauczyciela wskazuje gotowość do pracy na lekcjach. Prowadzi zeszyt 

przedmiotowy. Stara się dbać o kulturę słowa. 

e. Ocena dopuszczająca  

Uczeń posiada luki w wiadomościach i umiejętnościach objętych programem 

nauczania. Wykazuje bierną postawę podczas lekcji. Niestarannie wykonuje 

ćwiczenia. Ma braki w notatkach w zeszycie. Motywowany przez nauczyciela 

wykonuje proste ćwiczenia. 

f. Ocena niedostateczna  

Uczeń nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. Na zajęcia przychodzi 

nieprzygotowany. Mimo zachęty nauczyciela biernie uczestniczy w lekcjach. Ma 

sporą ilość opuszczonych godzin. 

8.2. Języki obce: 
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a. Ocena celująca  

Uczeń spełnia wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje 

wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania: bezbłędne 

rozumie tekst czytany; bezbłędnie rozumie ze słuchu; potrafi się płynnie 

i poprawnie komunikować w języku angielskim z zastosowaniem bogatego 

słownictwa, struktur gramatycznych i poprawnej wymowy: w sprawdzianach 

ustnych i pisemnych uzyskuje 100% maksymalnej ilości punktów i wykonuje 

zadania dodatkowe na co najmniej 80%. 

b. Ocena bardzo dobra  

Uczeń maksymalnie opanował zakres wiedzy objętej programem nauczania. 

Sprawnie wykorzystuje posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań. Potrafi bez 

pomocy nauczyciela zrozumieć sens tekstu czytanego i słuchanego, sam pracuje z 

tekstem. Potrafi korzystać ze słownika i innych źródeł wiedzy. Opanował 

w maksymalnym stopniu wymagane słownictwo i struktury gramatyczne, zna 

wymowę słów. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w komunikacji ustnej 

i pisemnej. W sprawdzianach ustnych i pisemnych uzyskuje 100% do 85% 

maksymalnej ilości punktów. 

c. Ocena dobra  

Uczeń opanował prawie w pełni zakres wiedzy objętej programem nauczania. 

Potrafi wykorzystać wiedzę przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Potrafi 

korzystać ze słownika i innych źródeł wiedzy. Częściowo rozumie sens tekstu 

czytanego i słuchanego, potrafi wyszukać w nim informacje. Opanował większą 

część określonego programem słownictwa, struktur gramatycznych, zna wymowę 

większości słów. Potrafi, z niewielką pomocą nauczyciela, wykorzystać posiadaną 

wiedzę w komunikacji ustnej i pisemnej. W sprawdzianach ustnych i pisemnych 

uzyskuje 84% do 65% maksymalnej ilości punktów. 

d. Ocena dostateczna  

Uczeń posiada częściowe luki w wiedzy przewidzianej programem nauczania. 

Oczekuje pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań. Rozumie ogólny sens 

tekstu czytanego i słuchanego z pomocą nauczyciela. Nieumiejętnie korzysta ze 

słownika i innych źródeł wiedzy. Ma wybiórczą znajomość słownictwa, struktur 

gramatycznych, myli wymowę słów z pisownią. Potrafi komunikować się ustnie 

lub pisemnie tylko z pomocą nauczyciela, bądź innych źródeł. W sprawdzianach 

ustnych i pisemnych uzyskuje 64% do 45% maksymalnej ilości punktów. 
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e. Ocena dopuszczająca  

Uczeń nie opanował w stopniu dostatecznym materiału określonego programem 

nauczania. Jest w stanie realizować polecenia tylko przy pomocy nauczyciela. 

Potrafi zrozumieć, tylko z pomocą nauczyciela, ogólny sens tekstu czytanego 

i słuchanego. Nie potrafi korzystać ze słownika ani innych źródeł wiedzy. Ma 

duże luki w znajomości słownictwa i struktur gramatycznych, nie zna wymowy 

słów. Próbuje, lecz nie zawsze potrafi komunikować się w języku angielskim ani 

ustnie, ani pisemnie. W sprawdzianach ustnych i pisemnych uzyskuje 44% do 

30% maksymalnej ilości punktów. 

f. Ocena niedostateczna  

Uczeń nie opanował materiału określonego programem nauczania. Nie jest 

w stanie wykonać polecenia nawet przy pomocy nauczyciela. Nie potrafi 

zrozumieć ogólnego sensu tekstu czytanego i słuchanego nawet z pomocą 

nauczyciela. Nie umie i nie chce się nauczyć korzystania ze słownika i innych 

źródeł wiedzy. Nie zna podstawowego słownictwa, struktur gramatycznych, ani 

wymowy słów. Nie potrafi komunikować się ustnie ani pisemnie w języku 

angielskim. W sprawdzianach ustnych i pisemnych uzyskuje poniżej 29% 

maksymalnej ilości punktów. 

8.3. Edukacja historyczna i obywatelska: historia, wiedza o społeczeństwie 

a. Ocena celująca  

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności przekraczające wymagania programowe; 

umie lokalizować wydarzenia w czasie i przestrzeni, aktywnie uczestniczy 

w lekcji; potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji i w oparciu 

o nie rozszerzyć swą wiedzę historyczną i społeczną; potrafi uporządkować 

zebrany materiał, przechować go i wykorzystać; zna i rozumnie podstawowe 

pojęcia z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; potrafi dokonać trafnej 

konfrontacji teorii z praktyką i wciągnąć prawidłowe wnioski; postawione zadania 

rozwiązuje samodzielnie; bierze udział w konkursach, w których wymagana jest 

wiedza historyczna i społeczna; ma świadomą potrzebę ochrony i kultywowania 

tradycji swojej małej ojczyzny, regionu i tradycji narodowych; zna i szanuje 

symbole narodowe. 

b. Ocena bardzo dobra  

Uczeń umiejscawia wydarzenia w czasie i przestrzeni; ma rozbudzoną ciekawość 

historii i kultury własnego środowiska; zna i posługuje się podstawowymi 

pojęciami z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie występującymi 

w omawianych działach; pamięta daty faktów i wydarzeń; dociera samodzielnie 

do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela; aktywnie uczestniczy 

w lekcji; postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny lub we 

współpracy z grupą i potrafi je zaprezentować na forum klasy; potrafi 

uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie wykorzystać; ma 

świadomą potrzebę ochrony i kultywowania tradycji swojej małej ojczyzny, 

regionu i tradycji narodowych; zna i szanuje symbole narodowe. 
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c. Ocena dobra  

Uczeń potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji 

(podręcznik, ilustracje, albumy); zna wydarzenia kluczowe dla danej epoki 

z dziejów Polski i świata; potrafi lokalizować wydarzenia w czasie i przestrzeni; 

aktywnie uczestniczy w lekcji; dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń 

historyczno–społecznych z niewielką pomocą nauczyciela; podejmuje się 

samodzielnego wykonania prac o niewielkim stopniu trudności; ma świadomą 

potrzebę ochrony tradycji swojej malej ojczyzny, regionu i tradycji narodowych; 

zna i szanuje symbole narodowe. 

d. Ocena dostateczna  

Uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł 

informacji (atlas, podręcznik); potrafi wykonać proste zadania dotyczące 

omawianego działu i działów sąsiednich; w czasie lekcji wykazuje się 

aktywnością w stopniu zadowalającym; z pomocą nauczyciela potrafi 

umiejscowić wydarzenia w czasie i przestrzeni; dostrzega podobieństwa i różnice 

w warunkach życia ludzi w dawnych czasach i obecnie; posiada minimalną 

wiedzę dotyczącą tradycji swojej małej ojczyzny, regionu i tradycji narodowych; 

zna i szanuje symbole narodowe. 

e. Ocena dopuszczająca  

Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności; potrafi odpowiedzieć na proste pytania 

nauczyciela dotyczące omawianego działu (postać, wydarzenie); zna i szanuje 

miejsca kultury i pamięci małej ojczyzny. 

f. Ocena niedostateczna  

Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności; biernie uczestniczy 

w zajęciach, opuszcza lekcje; wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu; nie 

szanuje symboli narodowych. 

8.4. Edukacja przyrodnicza: geografia, biologia, chemia, fizyka: 

a. Ocena celująca  

Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w zakresie rozumienia 

i interpretacji zjawisk przyrodniczych, fizycznych i chemicznych, samodzielnie 

rozwiązuje problemy teoretyczne i stosuje je w działaniach praktycznych, potrafi 

zastosować zdobytą wiedzę w poszczególnych przedmiotach. 

b. Ocena bardzo dobra  

Uczeń dokonuje analizy podstawowych zjawisk przyrodniczo-geograficznych, 

chemicznych i fizycznych, prawidłowo formułuje wnioski. Właściwie 

wykorzystuje treści teoretyczne z poszczególnych przedmiotów w sytuacjach 

życia codziennego. Interpretuje dane uzyskane dzięki mapom, atlasom, tabelom, 

wykresom itp. 
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c. Ocena dobra  

Uczeń rozumie podstawowe zjawiska przyrodnicze, chemiczne, fizyczne 

i geograficzne, ale w prawidłowym formułowaniu wniosków oczekuje pomocy 

nauczyciela. Zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi zastosować w swoim 

środowisku. Rozumie treść podstawowych, fachowych terminów i używa ich w 

zależności od potrzeb. 

d. Ocena dostateczna  

Uczeń ma kłopoty ze zrozumieniem trudniejszych pojęć przyrodniczych, 

fizycznych i chemicznych. Przy wykonywaniu zadań często korzysta z pomocy 

nauczyciela. Ma duże trudności w zastosowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w 

działaniu praktycznym i życiu codziennym. Ma trudności w odczytywaniu 

i wykorzystaniu danych zawartych w materiale pomocniczym (tabele, mapy). 

e. Ocena dopuszczająca  

Uczeń wyłącznie przy pomocy nauczyciela i bieżącym instruktażu wykonuje 

zadania, polecenia i doświadczenia o minimalnym stopniu trudności. Nie potrafi 

samodzielnie korzystać z danych zawartych w materiałach pomocniczych (mapy, 

tabele itp.). 

f. Ocena niedostateczna  

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności ze względu na 

lekceważący stosunek do nauki. Nie stosuje się do poleceń nauczyciela, 

systematycznie nie odrabia zadań domowych. 

8.5. Edukacja matematyczna i techniczna: matematyka, zajęcia techniczne, informatyka: 

a. Ocena celująca  

Uczeń bardzo dokładnie wykonuje zadania. Biegle posługuje się pojęciami 

z zakresu matematyki, informatyki i techniki. Dysponuje wiedzą wykraczającą 

poza wymagania programowe. Pracuje samodzielnie, z własnej inicjatywy 

pomaga innym. Samodzielnie dostrzega i rozwiązuje problemy. Proponuje 

i wykonuje wyjątkowo przemyślane, funkcjonalne i estetyczne projekty. Sprawnie 

i bezpiecznie posługuje się narzędziami i urządzeniami. Zna oraz przestrzega 

przepisy bhp. Uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca. 

b. Ocena bardzo dobra  

Uczeń prawidłowo rozwiązuje zadania praktyczne. Sprawnie korzysta 

z posiadanych przyborów, narzędzi i urządzeń. Wykazuje znajomość pojęć 

matematycznych, informatycznych i technicznych. Pracuje samodzielnie, 

wykazując zrozumienie poleceń zawartych w instrukcji słownej lub pisemnej. 

Prezentuje ciekawe rozwiązania w danej dziedzinie stosownie do swoich 

możliwości. Właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji 

zadań. Do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody. Wykonuje 

prace estetyczne i przemyślane nie popełniając żadnych błędów. Zna i przestrzega 

przepisy bhp. 
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c. Ocena dobra  

Uczeń poprawnie stosuje wiadomości. Rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania matematyczne, techniczne i informatyczne. Rozumie treść 

podstawowych, fachowych terminów i używa ich w zależności od potrzeb. 

Popełnia nieliczne błędy. Wykonuje prace estetyczne. Do rozwiązania problemu 

stosuje szablonowe rozwiązania. Zna przepisy bhp, a po zwróceniu uwagi przez 

nauczyciela przestrzega je. 

d. Ocena dostateczna  

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości objętych programem nauczania. 

Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności. Ma duże trudności w zastosowaniu zdobytej wiedzy 

i umiejętności w działaniu praktycznym i życiu codziennym. Oczekuje pomocy ze 

strony nauczyciela. Opanował tylko podstawowe treści. Widoczne braki w wiedzy 

i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania. Nie przywiązuje wagi do 

estetycznego wyglądu swojej pracy. Zna, ale nie zawsze przestrzega przepisy bhp 

pomimo uwag nauczyciela. 

e. Ocena dopuszczająca  

Uczeń opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności. Nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono. 

Nie potrafi samodzielnie korzystać z danych zawartych w materiałach 

pomocniczych (mapy, tabele, itp.). Ma lekceważący stosunek do koniecznego 

przygotowania się na poszczególne zajęcia (przybory szkolne, zeszyty, 

podręczniki itp.), jednak wykazuje chęci do pracy. Często nie stosuje się do 

przepisów bhp, pomimo ich znajomości i uwag zwracanych przez nauczyciela. 

f. Ocena niedostateczna  

Uczeń systematycznie lekceważy konieczność przygotowania się do 

poszczególnych zajęć. Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

ze względu na lekceważący stosunek do nauki. Nie korzysta z dostępnych 

przyborów, narzędzi i urządzeń. Nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim 

problemu, nawet z pomocą nauczyciela. Nie stosuje się do poleceń nauczyciela, 

systematycznie nie odrabia zadań domowych. Lekceważy przedmiot i nie 

wykazuje chęci współpracy. Rażąco narusza przepisy bhp. 

8.6. Edukacja artystyczna i kulturalna: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne: 

a. Ocena celująca  

Uczeń bardzo dokładnie wykonuje zadania plastyczne, muzyczne, artystyczne, 

sprawnie i bezpiecznie posługuje się narzędziami i urządzeniami. Zna oraz 

przestrzega przepisy bhp. 

b. Ocena bardzo dobra  

Uczeń prawidłowo rozwiązuje praktyczne zadania muzyczne, plastyczne, 

artystyczne, prezentuje ciekawe rozwiązania w danej dziedzinie stosownie do 

swoich możliwości. Zna i przestrzega przepisy bhp. 
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c. Ocena dobra  

Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania muzyczne, plastyczne, artystyczne. Dobrze potrafi wykorzystać 

jednostronne zdolności (teoretyczne lub praktyczne). Zna przepisy bhp, a po 

zwróceniu uwagi przez nauczyciela przestrzega je. 

d. Ocena dostateczna  

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości objętych programem nauczania. 

Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności, oczekuje pomocy. Opanował tylko podstawowe treści. Zna, ale 

nie zawsze przestrzega przepisy bhp w trakcie prac pomimo uwag nauczyciela. 

e. Ocena dopuszczająca  

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

o niewielkim stopniu trudności. Ma lekceważący stosunek do koniecznego 

przygotowania się na poszczególne zajęcia (przybory szkolne, itp.). Często nie 

stosuje się do przepisów bhp, pomimo ich znajomości i uwag zwracanych przez 

nauczyciela. 

f. Ocena niedostateczna  

Uczeń systematycznie lekceważy konieczność (nie wykazuje chęci) 

przygotowania się do poszczególnych zajęć (przybory szkolne). Rażąco narusza 

przepisy bhp. 

8.7. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa 

a. Ocena celująca  

Uczeń zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza zakres materiału 

programowego; jest bardzo pilny, aktywny. Zawsze jest przygotowany do lekcji i 

dba o higienę ciała. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Opracowuje i 

demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, 

chętnie zgłasza się do prowadzenia rozgrzewki lub prezentacji ćwiczeń. Stosuje 

zasady bezpieczeństwa podczas zajęć. Stosuje zasady „czystej gry”. Rozumie 

związek aktywności fizycznej ze zdrowiem. Wymienia zachowania sprzyjające i 

zagrażające zdrowiu. Potrafi przedstawić własne (racjonalne) koncepcje 

rozwiązań, działań, przedsięwzięć. Argumentuje w obronie własnych poglądów, 

posługując się wiedzą pozaprogramową. 

b. Ocena bardzo dobra  

Uczeń zdobył pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidziany w programie; jest 

aktywny, systematyczny, przygotowany do lekcji, dba o higienę ciała. Potrafi 

samodzielnie wymyślić i zademonstrować ćwiczenia na daną partię mięśni. 

Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia ruchowe i czynności ratownicze, koryguje błędy 

kolegów. Odpowiednio wykorzystuje sprzęt sportowy i środki ratownicze. Stosuje 

zasady bezpieczeństwa podczas zajęć. Stosuje zasady „czystej gry” na zajęciach. 

Rozumie związek aktywności fizycznej ze zdrowiem. 
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c. Ocena dobra  

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności programowe w stopniu zadowalającym. 

Jest pilny w wykonywaniu zadań ruchowych, czasami jest nieprzygotowany do 

zajęć. Samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności. 

Zna, lecz nie zawsze stosuje zasady bezpieczeństwa podczas lekcji. Poprawnie 

wykonuje czynności ratownicze i ćwiczenia fizyczne, umie dobrać potrzebny 

sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze i sportowe. 

d. Ocena dostateczna  

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowym. Samodzielnie 

wykonuje proste zadania w trakcie zajęć, podczas trudniejszych poleceń 

potrzebuje pomocy nauczyciela. Jest niesystematyczny w wykonywaniu zadań, 

ćwiczy poniżej swoich możliwości psychofizycznych. Często opuszcza lekcje bez 

usprawiedliwienia. Wykazuje braki w zakresie wychowania społecznego oraz w 

kształtowaniu nawyków higieniczno-zdrowotnych. 

e. Ocena dopuszczająca  

Uczeń wykazuje braki w wiedzy i umiejętnościach. Niechętnie uczestniczy 

w zajęciach, unika wykonywania ćwiczeń, często jest nieprzygotowany do lekcji. 

Podczas zajęć potrzebuje ciągłej pomocy i motywacji ze strony nauczyciela. 

Wykazuje znaczące braki w zakresie higieny i wychowaniu społecznym (czasami 

destrukcyjnie wpływa swym zachowaniem na zespół uczniowski). 

f. Ocena niedostateczna  

Uczeń wykazuje braki w wiedzy i umiejętnościach. Nagminnie opuszcza zajęcia. 

Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej. Jest 

niezdyscyplinowany, niekoleżeński, rażąco i często narusza przepisy BHP. Nie 

potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności. Swoim zachowaniem często wpływa destrukcyjnie na zespół 

uczniowski. 

8.8. Wychowanie do życia w rodzinie 

a. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w 

sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz z zakresu treści dotyczących wiedzy o 

życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej, oraz metodach i 

środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej. 

b. Zajęcia nie podlegają ocenie, nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

c. Uczeń może nie uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem wniesienia przez 

rodziców, lub ucznia – w przypadku ucznia pełnoletniego, wniosku o wyłączenie 

ucznia z tych zajęć. 

d. Uczestnictwo w zajęciach odnotowuje się tylko wpisem w dzienniku lekcyjnym: 

„uczestniczył/a.” 
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§ 120 

Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym w klasach gimnazjum 

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

wewnątrzszkolnego. 

2. Przy ocenianiu ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

i znacznym bierze się pod uwagę Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 

z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych i indywidualnego tempa rozwoju ucznia. 

3. Wiadomości i umiejętności uczniów oceniane są według skali punktowej w zakresie 

od 1 do 6: 

 1 - opanował wiedzę i umiejętności w stopniu niewystarczającym 

 2 - opanował wiedzę i umiejętności w stopniu minimalnym 

 3 - opanował wiedzę i umiejętności w stopniu dostatecznym 

 4 - opanował wiedzę i umiejętności w stopniu dobrym 

 5 - opanował wiedzę i umiejętności w stopniu bardzo dobrym 

 6 -opanował wiedzę i umiejętności w stopniu wykraczającym poza podstawy 

programowe. 

4. W punktacji nie stosuje się znaków „+” i „- „. Z powyższych punktów wystawia się ocenę 

śródroczną i roczną w postaci jednego z obowiązujących punktów w dzienniku 

lekcyjnym. Stanowi ona podstawę do oceny opisowej. 

5. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych nauczyciel notuje w dzienniku lekcyjnym oraz 

w zeszycie ucznia przy pomocy punktów od 1 do 6. 

6. Ocena roczna jest oceną opisową w oparciu o uzyskane przez ucznia punkty. Ocena ta jest 

wpisywana do dziennika lekcyjnego, arkusza ocen oraz świadectwa szkolnego w takim 

samym brzmieniu. 

7. W dzienniku lekcyjnym obowiązuje legenda wyjaśniająca znaczenie poszczególnych 

punktów. 

8. Nauczyciele uczący danego przedmiotu powinni opisać w dzienniku lekcyjnym rubryki – 

odpowiedzi ustne, aktywność, zadania domowe, przygotowanie do lekcji, aby można było 

udzielić pełnej informacji rodzicom dotyczącej pracy ucznia. 

9. Wychowawcy klas, nauczyciele i pedagog szkolny informują rodziców o wymaganiach, 

postępach ucznia oraz jego brakach poprzez: 

9.1. rozmowy indywidualne i telefoniczne, 

9.2. rozmowy indywidualne poprzedzone pisemnym wezwaniem do szkoły, 

9.3. udostępnianie i omawianie prac dziecka, 

9.4. prezentację prac na wystawach i gazetkach, 

9.5. wpisy w zeszytach przedmiotowych, 

9.6. zebrania rodziców. 
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10. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do 

ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny opisowej z powodu nieusprawiedliwionych 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” / „nieklasyfikowana”, uczeń nie otrzymuje świadectwa. 

§ 121 

Ocenianie uczniów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim z religii 

1. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań – ocenę 

wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom 

niższym. Oceniana jest wiedza i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania 

w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. 

2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

2.1. nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 

2.2. odmawia wszelkiej współpracy, 

2.3. ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

3. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

3.1. w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej 

stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji, 

3.2. wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy 

z nauczycielem i w grupie. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

4.1. opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, 

niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

4.2. uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 

5. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

5.1. opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 

5.2. ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

5.3. aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 

6. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

6.1. opanował treści obejmujące elementy trudniejsze do opanowania, 

6.2. wykazuje inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności, 

6.3. dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 

7. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

7.1. posiadł wiedzę wykraczającą poza program nauczania w danej klasie, 
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7.2. posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów praktycznych 

i teoretycznych, 

7.3. bierze udział w festiwalach, konkursach, olimpiadach, akademiach. 

§ 122 

Ocenianie uczniów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym z religii 

1. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań jak opisano 

powyżej, jednakże kryteria oceniania uwzględniają uwarunkowania wynikające ze 

specyfiki funkcjonowania psychofizycznego tej grupy uczniów oraz indywidualne ich 

możliwości. 

2.  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

2.1. nie spełnia wymagań na oceną dopuszczającą i nie wynika to ze szczególnej 

dysfunkcji ucznia, 

2.2. odmawia wszelkiej współpracy pomimo możliwości funkcji poznawczych, 

2.3. ma świadomie lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

3. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

3.1. w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, potrafi wyrazić 

je w sposób werbalny, manualny lub emocjonalny, 

3.2. wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

4.1. opanował treści najbardziej przystępne w oparciu o procesy częstego powtarzania 

i utrwalania, 

4.2. chętnie słucha i uczestniczy w jednostce lekcyjnej. 

5. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

5.1. opanował treści umiarkowanie przystępne w zakresie swoich możliwości, 

5.2. troszczy się o dobro wspólne, 

5.3. potrafi współpracować w grupie przy wspólnych zadaniach. 

6. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

6.1. opanował treści obejmujące elementy trudniejsze, w zakresie swoich możliwości,  

6.2. dzieli się z innymi przeżyciami religijnymi doświadczonymi w szkole, domu, 

kościele. 

7. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

7.1. posiadł wiedzę chociaż minimalnie wykraczającą poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

7.2. chętnie uczestniczy w inscenizacjach (np. jasełkach), w apelach, konkursach, 

festiwalach. 
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§ 123 

Ocenianie zachowania uczniów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim 

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

1.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

1.2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

1.3. dbałość o honor i tradycje szkoły, 

1.4. dbałość o piękno mowy ojczystej, 

1.5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

1.6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

1.7. okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej 

w kryteriach oceny zachowania. 

3. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

 wzorowe (wz), 

 bardzo dobre (bdb), 

 dobre (db), 

 poprawne (pop), 

 nieodpowiednie (ndp), 

 naganne (ng). 

4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

5. Kryteria oceniania zachowania zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają 

udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

6. 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 poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

7.1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

7.2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

9. Kryteria oceny zachowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim przedstawia tabela nr 1. 

10. Uczeń ma obowiązek w terminie 4 dni po przyjściu do szkoły, przedstawić pisemne 

usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie: 

10.1. zaświadczenia lekarskiego, 

10.2. oświadczenia rodziców z podaniem uzasadnionej przyczyny nieobecności. 
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11. W razie nie wywiązania się z terminowego dostarczenia usprawiedliwienia, godziny 

nieobecności na zajęciach będą nieusprawiedliwione. 

12. Oceniając ucznia stawiamy zachowanie: 

12.1. wzorowe - jeśli uczeń rzetelnie wypełnia wszystkie wymienione kryteria, 

12.2. bardzo dobre - jeśli uczeń wypełnia wszystkie kryteria, 

12.3. dobre - jeśli uczeń stara się wypełniać wszystkie kryteria, a odstępstwa pojawiają się 

sporadycznie, 

12.4. poprawne - jeśli uczeń częściowo wypełnia wymienione kryteria, a czasem pojawiają 

się odstępstwa, które uczeń stara się zmienić, 

12.5. nieodpowiednie - jeśli uczeń regularnie ignoruje postawione kryteria i nie stara się 

poprawić swojego postępowania, 

12.6. naganne - jeśli uczeń nie stosuje się do postawionych kryteriów, łamie wszelkie 

przyjęte zasady i nie zamierza zmienić swojego postępowania. 

13. Zachowanie uczniów podlega comiesięcznej ocenie przez: nauczycieli przedmiotów, 

uczniów oraz wychowawcę oddziału. Miesięczna ocena zachowania zostaje odnotowana 

w indywidualnej karcie zachowania (tabela nr 2). Na podstawie tych ocen wychowawca 

oddziału wystawia comiesięczną ocenę zachowania, którą odnotowuje w dzienniku 

klasowym. 

14. Dokumentację związaną z ocenianiem zachowania wychowawca klasy przechowuje do 

końca roku szkolnego. 
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Tabela nr 1 

 Kategorie Szczegółowe kryteria 

I 
Wywiązywanie się 

z obowiązków ucznia 

1. systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne, 

2. uczciwość i sumienność w wywiązywaniu się z podjętych zadań, 

3. przygotowanie do zajęć lekcyjnych (przynoszenie przyborów, zeszytów, książek, 

odrabianie zadań domowych, prowadzenie zeszytów przedmiotowych, noszenie stroju 
gimnastycznego), 

4. zmienianie obuwia zamiennego, 

5. usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach, 

II 

Postępowanie zgodne 

z dobrem społeczności 
szkolnej 

6. branie udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska, 

7. integrowanie się z grupą koleżeńską, 

8. poszanowanie i dbałość o mienie społeczne, szkolne i prywatne, 

9. przestrzeganie zarządzeń dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły, 

10. przestrzeganie zasad i regulaminów szkolnych, 

III 
Dbałość o honor i 

tradycje szkoły 

1. ubieranie się stosownie do wymaganych okoliczności, 

2. godne reprezentowanie szkoły podczas konkursów, zawodów i imprez szkolnych i 

pozaszkolnych, 

3. aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 

4. stosowne zachowanie podczas uroczystości szkolnych, 

IV 
Dbałość o piękno mowy 

ojczystej 

1. dbanie o kulturę słowa, 
2. przeciwstawianie się przejawom wulgarności, 

3. stosowanie zwrotów grzecznościowych, 

V 

Dbałość o 

bezpieczeństwo 

i zdrowie własne 

oraz innych osób 

1. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji, 

2. dbanie o swoje zdrowie i higienę osobistą, 

3. nie uleganie nałogom, 

4. nie stwarzanie zagrożenia swoim zachowaniem,  

VI 
Godne, kulturalne 
zachowanie się w 

szkole i poza nią 

1. kulturalny sposób bycia, 

2. dostosowanie stroju i zachowania do sytuacji, 

3. dostrzeganie własnych błędów, naprawianie ich, 

4. poszanowanie pracy innych, 

VII 
Okazywanie szacunku 

innym osobom 

1. uczynność i udzielanie pomocy potrzebującym, 

2. poszanowanie praw i poglądów innych, 

3. poszanowanie godności własnej i innych, 

4. odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności szkolnej. 
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Tabela nr 2. 

 

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

 

miesiąc 

 

przedmiot 

 

IX X XI XII I 
I 

semestr 
II III IV V VI roczna 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

SAMOOCENA             

Ocena miesięczna             
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§ 124 

Ocenianie zachowania uczniów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

1. Ocena zachowania jest ocena opisową. Dla dzieci biernie uczestniczących w zajęciach 

ocena zachowania uwzględnia tylko zmiany w zachowaniu zaobserwowane w ostatnim 

czasie. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

2.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2.2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

2.3. dbałość o honor i tradycje szkoły; 

2.4. dbałość o piękno mowy ojczystej; 

2.5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

2.6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

2.7. okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Ocena zachowania uwzględnia następujące kryteria: 

3.1. Kultura osobista: 

a. przestrzega przyjętych norm zachowania się w różnych sytuacjach, 

b. dba o czystość i estetykę osobistą, 

3.2. Stosunek do nauki i pracy: 

a. aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach, 

b. sumiennie wykonuje przydzielone prace, 

c. jest przygotowany do zajęć, 

d. dba o stanowisko pracy, 

3.3. Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a. punktualnie przychodzi na lekcje, 

b. systematycznie uczęszcza na zajęcia, 

3.4. Moralna postawa ucznia: 

a. odnosi się z szacunkiem do pracowników szkoły i rodziców, 

b. potrafi współdziałać w grupie, 

c. jest koleżeński, 

d. stosuje formy grzecznościowe. 

4. W zależności od stopnia realizacji przez ucznia powyższych kryteriów zachowania stosuje 

się czterostopniową skalę punktową: 

 0 punktów – uczeń nie spełnia kryteriów 

 1 punkt – uczeń spełnia kryteria w stopniu minimalnym 

 2 punkty – uczeń spełnia kryteria w stopniu wystarczającym 

 3 punkty – uczeń spełnia kryteria w stopniu wyróżniającym 
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5. Zachowanie uczniów podlega comiesięcznej ocenie przez wychowawcę, nauczycieli i 

samych uczniów, którym pozwalają na to możliwości psychofizyczne. 

6. Raz w miesiącu wychowawca ocenia zachowanie uczniów wpisuje do dziennika średnią z 

punktów na podstawie danych zawartych w tabeli nr 3. 

7. Powyższa punktacja stanowi podstawę w wystawieniu rocznej (śródrocznej) oceny 

opisowej zachowania. 

8. W dzienniku lekcyjnym obowiązuje zapis wyjaśniający system oceniania zachowania. 

9. 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 poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

10.1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

10.2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 



89 

Tabela nr 3. 

 

Imię i nazwisko ucznia: ………………………… …….   Semestr: …… 

 

 

MIESIĄC 

KRYTERIA 
     

Kultura 

osobista 

przestrzega przyjętych norm 

zachowania się w różnych 

sytuacjach 

     

dba o czystość i estetykę osobistą      

Stosunek do 

nauki i 

pracy 

aktywnie i z zaangażowaniem 

uczestniczy w zajęciach 
     

sumiennie wykonuje przy-

dzielone prace 
     

jest przygotowany do zajęć      

dba o stanowisko pracy      

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

punktualnie przychodzi na lekcje      

systematycznie uczęszcza na 

zajęcia 
     

Moralna 

postawa 

ucznia 

odnosi się z szacunkiem 

do pracowników szkoły 

i rodziców 

     

potrafi współdziałać w grupie      

jest koleżeński      

stosuje formy grzecznościowe      

Średnia punktów      
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ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 125 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 

ul. Nad Białką 1 e 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

REGON 000728888 

tel. 32 215 35 86 

2. Na pieczęci urzędowej dużej i małej oraz pieczątkach opatrujących świadectwa 

i legitymacje uczniów omija się wyraz SPECJALNA i używa nazw: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 

Szkoła Podstawowa Nr 9 

ul. Nad Białką 1 e 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

tel. 32 215 35 86 

3. Na tablicy urzędowej omija się wyraz SPECJALNA i używa się nazwy: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

5. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 126 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, 

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 30 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie szkoły 

i bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
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§ 127 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach” uchwalony 31 sierpnia 2015r. 

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


