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STATUT 

Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 

Postanowienia wstępne 

§ 1  

1. Statut niniejszy został opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty- Dz. Ustaw z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami, 

zwana dalej „ustawą" oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół ( Dz. Ustaw Nr 61 poz. 624) . 

2. Szkoła nosi nazwę „Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku”. 

3. Siedziba Szkoły mieści się w Czerwonaku przy ul. Rolnej 8, 62- 004 Czerwonak. 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Czerwonak. 

§ 2  

1. Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym  

z sześcioletnim bezpłatnym cyklem kształcenia. Świadectwo ukończenia Szkoły uprawnia 

do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej. 

2. Za całość pracy Szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły. 

3. Szkoła posiada sztandar, hymn i własny ceremoniał szkolny. 

4. Szkoła używa pieczęci urzędowej oraz stempla prostokątnego z adresem Szkoły. 

5.  Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski. 

§ 3  

1. Środki finansowe na działalność Szkoła uzyskuje z budżetu Państwa, budżetu Gminy 

oraz od rodziców. 

2. Obsługę finansowo-księgową sprawuje Samorządowa Administracja Placówek 

Oświatowych w Czerwonaku z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Leśnej 8. 

3. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 4  

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, za wyjątkiem partii i organizacji 

politycznych. 

2. Warunkiem prowadzenia działalności, o której jest mowa w punkcie 1, jest zgoda 

Dyrektora Szkoły wydana po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej 

§ 5  

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki, świetlicy i stołówki. 

2. Szkoła organizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami oraz udziela im pomocy 

materialnej na zasadach określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach. 

3. Szkoła jest objęta zewnętrznym monitoringiem wizyjnym. 
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Rozdział I 

Cele i zadania Szkoły 

 § 6  

1. Szkoła realizuje cele i zadania, określone w ustawie oraz niniejszym Statucie, poprzez 

zapewnienie kształcenia i wychowania uczniów, mające na celu poszanowanie 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, polskiego dziedzictwa kulturowego przy otwarciu 

na wartości kultur Europy i świata, tolerancji oraz poczucia odpowiedzialności za 

współuczestnictwo w życiu kraju i najbliższego otoczenia. Zapewnia wdrażanie ucznia do 

poszanowania norm prawa oraz zasad współżycia społecznego, prawidłowego 

wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych, w oparciu o zasady demokracji, 

wolności, sprawiedliwości,  

i solidarności, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki. 

2. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju osobistego, 

wpaja pojęcia życzliwości i rzetelności w kontaktach z innymi ludźmi, uwrażliwia na 

sprawy innych, przygotowując tym samym do życia w rodzinie, społeczeństwie 

 i środowisku. 

§ 7  

1. Do zadań Szkoły należą: 

a) zadania dydaktyczno- wychowawcze,  

b) zadania opiekuńcze, 

c) wypracowanie i realizacja zasad współpracy z poradniami psychologiczno 

pedagogicznymi, 

d) wypracowanie i realizacja zasad współpracy nauczycieli i rodziców- w procesie 

wychowania uczniów. 

2. Szczegółowe zasady i sposób realizacji zadań Szkoły wymienionych w punkcie  

1 określa załącznik nr 1 do Statutu.  

Rozdział II 

Organy szkoły i ich zadania 

§ 8  

1. Organami Szkoły są: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) Wicedyrektor Szkoły, 

c) Rada Pedagogiczna, 

d) Rada Rodziców, 

e) Samorząd Uczniowski. 

2. Kompetencje Dyrektora Szkoły: 

a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

b) jest przełożonym Wicedyrektora Szkoły, wszystkich nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 
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(administracyjnych, technicznych oraz pracowników obsługi), opiniuje ich, sprawuje 

nad nimi władzę dyscyplinarną; 

c) kieruje pracami Rady Pedagogicznej; 

d) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz opiekę nad uczniami, w tym decyduje  

o możliwości realizacji obowiązku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego poza 

szkołą, a także, na wniosek rodziców, decyduje o odroczeniu rozpoczęcia spełniania 

przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny; 

e) decyduje o dopuszczeniu zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, 

po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

f) jest dysponentem środków określonych w planie finansowym szkoły i odpowiada za 

ich prawidłowe wykorzystanie; 

g) zapewnia bieżącą wymianę informacji oraz mediatorem w sporach pomiędzy 

organami szkoły. 

3. Kompetencje Wicedyrektora Szkoły: 

a) zastępuje Dyrektora Szkoły w sytuacji, gdy ten nie może pełnić obowiązków 

służbowych; 

b) wspomaga dyrektora w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego; 

c) przygotowuje projekty: 

 tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, 

 tygodniowego rozkładu dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, 

 opracowuje kalendarz imprez szkolnych, 

d) przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli; 

e) składa wnioski w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar dla nauczycieli bezpośrednio 

przez niego nadzorowanych; 

f) opracowuje informację dotyczącą wyników kształcenia i wychowania uczniów; 

g) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora. 

Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków wicedyrektora określa dyrektor w momencie 

powierzenia obowiązków wicedyrektorowi. 
 

4.  Kompetencje Rady Pedagogicznej dzielą się na:  

a) stanowiące: 

 zatwierdza plan pracy szkoły; 

 zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 

 występuje do organu sprawującego nadzór nad szkołą z wnioskami o dokonanie 

oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub poszczególnych nauczycieli; 

b) opiniodawcze: 

 organizacja pracy szkoły, w szczególności tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

 wnioski dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród  

i wyróżnień; 

 propozycje dyrektora w sprawie przydziału- nauczycielom stałych prac i zajęć 

dodatkowych; 

 propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego w klasach IV - VI. 
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5.  Kompetencje Rady Rodziców: 

a) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły. 

b) W skład rady wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (klasowych) 

wybranych przez zebranie rodziców danego oddziału.  

c) Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców  

w każdym roku szkolnym - jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic a wybory 

odbywają się bez względu na frekwencję rodziców obecnych na zebraniu. 

d) Rada Rodziców uchwala regulamin działalności, który określa jej strukturę, tryb 

pracy i tryb przeprowadzania wyborów do rady. 

e) Rada Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, uchwala „Program 

wychowawczy szkoły" tj. działania o charakterze wychowawczym, skierowane do 

uczniów, a realizowane przez nauczycieli oraz „Program profilaktyki", tj. działania  

o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

Na uchwalenie programów Rada ma 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.  

W przypadku braku porozumienia z Radą Pedagogiczną, programy te ustala 

Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia w/w programów przez Radę Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 

f) opiniuje projekt planu finansowego przedstawianego przez Dyrektora Szkoły, 

g) Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie działalności statutowej 

szkoły. W takim przypadku Rada opracowuje stosowny regulamin wydatkowania 

zebranych funduszy. 

Szczegółowy „Program wychowawczy szkoły” oraz „Program profilaktyki” wymieniony  

w § 8 określa załącznik nr 2 do Statutu. 

6.  Kompetencje Samorządu Szkolnego: 

a) organizacja życia szkolnego uczniów w zakresie zaspokajania ich potrzeb  

i zainteresowań, 

b) organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej  

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

c) przedstawianie kandydata na opiekuna Samorządu, 

d) przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii  

we wszystkich sprawach Szkoły. 

7. Organem rozstrzygającym spory pomiędzy organami szkoły jest zespół w składzie: 

 Dyrektor Szkoły, 

 wychowawca klasy, 

 przewodniczący Rady Rodziców, 

 przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 
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Rozdział III 

Organizacja szkoły 

§ 9  

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział (klasa):  

a) klasy od I - III mogą liczyć nie więcej niż 25 uczniów, 

b) klasy od IV - VI mogą liczyć nie więcej niż 27 uczniów, 

c) w  szkole może być utworzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania 

przedszkolnego. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 - 60 minut, bądź w klasach od I - III krótszy czas 

trwania lekcji, który ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując jednakże ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

Rozdział IV 

Zadania nauczycieli, wychowawców oraz pedagoga szkolnego 

Zadania nauczycieli 

 § 10 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno– wychowawczą zgodnie z przydziałem 

przedmiotowym i są odpowiedzialni za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz 

jakość i wyniki swej pracy. 

2. Do obowiązków nauczyciela należy: 

a) poznanie osobowości, warunków życia i zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju 

psychicznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz 

pozytywnych cech charakteru; 

b) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych zgodnie z zasadami dydaktyki; 

c) prawidłowe realizowanie nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak 

najlepszych wyników; 

d)  tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie ich do samodzielnego myślenia, 

uczenia się i działania oraz kształtowania umiejętności dobrej organizacji pracy 

umysłowej, zespołowej i indywidualnej; 

e) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie 

do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju; 

f) upowszechnianie samorządności jako metody wychowania; 

g) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień; 

h) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów; 

i) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów; 

j)  realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby  

i zainteresowania uczniów; 

k) przeprowadzenie diagnozy uczniów w klasie I i w klasie III; 
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l) doskonalenie zawodowe poprzez doskonalenie umiejętności pracy własnej, udział  

w pracach  zespołów nauczycielskich, a także korzystanie spoza szkolnych form 

dokształcania; 

ł)  systematyczne informowanie uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o postępach     

uczniów w nauce i zachowaniu. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do uczestniczenia w pracach Rady Pedagogicznej  

z obowiązkiem zachowaniu tajemnicy jej przebiegu i treści. 

4. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany 

i odwoływany przez dyrektora. 

5. Zespół nauczycielski pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny zgodnie 

z ustaleniem planu pracy szkoły. 

6. Cele i zadania zespołu określa sporządzony przez przewodniczącego i zaakceptowany 

przez dyrektora plan pracy Określa  ramy współpracy nauczycieli w organizowaniu  

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 

początkujących nauczycieli. Opiniowanie przygotowywanych w szkole lub 

proponowanych do realizacji innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania 

i innych zadań wynikających ze statutowych obowiązków nauczycieli. 

Zadania wychowawcy 

§ 1 1  

1. Nauczyciel wychowawca opiekuje się oddziałem (klasą). Dla zapewnienia ciągłości    

i skuteczności pracy wychowawca powinien opiekować się oddziałem w ciągu całego 

etapu edukacyjnego. 

2. Zadania wychowawcy: 

a) w stosunku do uczniów: 

 organizuje zajęcia zespołu klasowego i kształtuje w nim atmosferę dobrej pracy, 

życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów, 

 systematycznie współpracuje z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi , w 

zakresie informowania o postępach w nauce i zachowaniu,  

 systematycznie oddziałuje na wychowanków w celu ukształtowania ich 

odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw moralnych  

i obywatelskich, 

 inicjuje samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków 

do statutowej działalności organizacji uczniowskich oraz sprawowanie opieki nad 

samorządem klasowym, 

 wyrabia u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i w zajęciach 

pozalekcyjnych, 

 współpracuje z pedagogiem szkolnym i rodzicami/opiekunami prawnymi w 

zakresie obserwacji psychologicznej i pedagogicznej uczniów,  

 rozpoznaje środowisko wychowawcze ucznia, 

  ustala treść godzin do dyspozycji wychowawcy, 
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 czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego ucznia, 

 prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej  

w klasie. 

b) w stosunku do rodziców i nauczycieli: 

 organizuje wzajemne kontakty między rodzicami/opiekunami prawnymi  

i nauczycielami oraz Dyrektorem Szkoły w zakresie dotyczącym spraw uczniów 

podległej mu klasy. 

Zadania pedagoga szkolnego 

§ 12 

1.  Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzany 

przez dyrektora. 

2.  Pod koniec każdego półrocza pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy. 

3.  Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

4. Do zadań pedagoga należy w szczególności:  

a) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów; 

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania; realizacja różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej  

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

c) diagnozowanie sytuacji wychowawczej ucznia w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych; 

d) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

e) rozpoznawanie warunków rodzinnych, materialnych i psychofizycznych uczniów; 

f) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym 

uczniom, informowanie rodziców o potrzebie skierowania dziecka na badania 

specjalistyczne; 

g) inspirowanie i podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych 

wynikających z „Programu wychowawczego-profilaktycznego” szkoły w stosunku do 

uczniów z udziałem rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli; 

h) wspieranie rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych; 

i) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych oraz interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

j) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości i zdolności uczniów; 

k) współdziałanie z odpowiednimi poradniami, placówkami  oświatowymi, sądowymi, 

policją oraz stosownie do potrzeb z innymi podmiotami. 
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Rozdział V 

Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli  w procesie wychowania 

§ 13 

1. Dyrektor Szkoły na początku roku szkolnego przedstawia Radzie Rodziców plan pracy 

szkoły na dany rok. 

2. Wychowawcy klas w tym samym czasie zapoznają rodziców z planami wychowawczymi 

oraz zasadami dotyczącymi oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów, a także z 

przepisami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa uczniów.  

3. Informacje odnośnie zachowania oraz postępów w nauce ucznia rodzice/opiekunowie  

uczniów uzyskują w dniach pracy szkoły poprzez osobisty kontakt z nauczycielami  

i wychowawcami, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania w sekretariacie 

szkoły.  

4. Bieżące informacje związane z edukacją i zachowaniem ucznia nauczyciele zamieszczają  

w dzienniku elektronicznym lub papierowym dzienniczku uczniowskim, jeśli 

rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili woli korzystania z wersji elektronicznej.  

5. Szkoła organizuje zebrania i konsultacje według harmonogramu. 

6. Na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym nauczyciele przedmiotów zawiadamiają 

rodziców/opiekunów prawnych uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych,  

a wychowawcy o nagannych ocenach z zachowania. Informacje podaje się na piśmie  

w dzienniczkach elektronicznych lub papierowych dzienniczkach uczniowskich. 

7.  Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do wyrażania i zgłaszania szkole opinii  

o realizowanym „Programie wychowawczo-profilaktycznym.”  

Rozdział VI 

              Zasady rekrutacji, uczniowie szkoły i organizacje  uczniowskie 

§ 1 4  

1. Do szkoły przyjmuje się: 

a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

b) zamieszkałe poza obwodem, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 

c) w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu szkoły, listę przyjętych 

ustala się na podstawie kryteriów podanych przez Dyrektora Szkoły do wiadomości 

rodziców/opiekunów prawnych kandydatów, w terminie do końca lutego danego roku. 

2. Dziecko jest zapisywane do I klasy z rocznym wyprzedzeniem. 

3. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci: 

a) które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat, 

b) które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat na wniosek rodziców po uprzednim 

rocznym pobycie w oddziale przedszkolnym albo po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Do klasy programowo wyższej w szkole przyjmuje się ucznia na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej  

o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu; 
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b) odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

c) pozytywnych wyników klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych  

w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

d) różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń 

przechodzi, są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych 

przedmiotów. 

5. W przypadku, gdy w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się języka obcego innego 

niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może: 

a) uczyć się języka angielskiego w klasie, do której przeszedł, wyrównując we własnym         

zakresie braki programowe do końca roku szkolnego; 

b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka, którego się uczył. 

6. Rodzice/opiekunowie ucznia mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym poprzez 

złożenie stosownego wniosku w dowolnym momencie roku szkolnego.  

7. W przypadku złożenia takiego wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych  dziecka 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym, nie jest wymagana opinia poradni 

psychologiczno- pedagogicznej. 

Szkoła może organizować zespoły wyrównawcze, jak również inne zajęcia dodatkowe, w 

miarę posiadanych środków finansowych i gdy istnieje taka potrzeba. 

§ 15 

1. Podstawową formą zajęć szkolnych są lekcje obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia 

pozalekcyjne. Lekcje odbywają się na terenie szkoły, boiska szkolnego lub poza 

budynkiem szkoły - za zgodą dyrektora. 

2. Program nauczania każdej klasy realizowany jest w roku szkolnym, który dzieli się na 

dwa półrocza zakończone klasyfikacją stanowiącą podsumowanie wyników nauczania 

ucznia. 

3. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada stosowne wyposażenie, pomoce 

naukowe, a także bibliotekę i świetlicę.  

4. W miarę posiadanych środków szkoła udziela pomocy doraźnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, a także może prowadzić dożywianie uczniów. 

§ 16 

1. Liczbę uczniów w klasach IV - VI ustala uchwałą Rada Gminy Czerwonak.  

2. Szkoła stwarza organizacjom uczniowskim, młodzieżowym i społecznym warunki do 

aktywnej działalności oraz możliwość korzystania z pomieszczeń szkolnych. 

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność 

wychowawcza oraz poszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej oraz opiekuńczej szkoły, mogą brać udział w zebraniach Rady 

Pedagogicznej z głosem doradczym, zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub 

na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Cele, zdania i formy działalności organizacji działających w szkole określają ich statuty 

lub regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 
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Rozdział VII  

Prawa i obowiązki ucznia 

§ 17 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły; 

2) wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania 

związane z treścią nauczania; 

3) przedstawiania wychowawcy klasy, nauczycielom, pedagogowi szkolnemu  oraz 

Dyrektorowi Szkoły swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu 

pomocy; 

4) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych  

i koleżeńskich; 

5) wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; 

6) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

7) uczestniczenia w organizowanych przez szkołę konkursach, zawodach, przeglądach 

oraz innych imprezach; 

8)  odpoczynku- na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych; 

9)  jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności; 

zachowanie ucznia ocenia się odrębnie; 

10)  powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów;  

w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, zaś w ciągu tygodnia 

nie więcej niż trzy sprawdziany; 

11) dodatkowej pomocy nauczycieli, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału oraz 

powtórzonego, w uzgodnionym terminie, sprawdzianu i oceny stanu wiedzy; 

12)  nauki we własnym tempie; wymagania edukacyjne określone w podstawie 

programowej edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ucznia kończącego klasę trzecią 

szkoły podstawowej; 

13)  prac domowych dostosowanych do jego możliwości; rodzice/opiekunowie prawni 

uczniów klas I-III mają możliwość współpracy z nauczycielem w zakresie 

zadawanych ich dzieciom prac domowych; 

14)  pomocy ze strony kolegów; 

15)  posiadania legitymacji szkolnej z numerem PESEL. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) zachowywać się w sposób godny młodego Polaka, postępować zgodnie z dobrem 

szkolnej społeczności, okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły, podporządkować się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, 

nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego. Dbać o honor  

i tradycję szkoły oraz współtworzyć jej autorytet, godnie i kulturalnie zachowywać się 

na terenie szkoły i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej; 
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2) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelną pracę nad poszerzaniem 

swojej wiedzy i umiejętność uczęszczania na zajęcia wynikające z planu, przybywania 

na nie punktualnie. W razie spóźnienia się na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do 

przybycia do sali, w której się one odbywają; 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych; 

4) zachowywać należytą uwagę podczas lekcji, nie rozmawiać z innymi uczniami, 

zabierać głos według zasad ustalonych przez nauczyciela; 

5) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, odrabiać zadane przez 

nauczyciela prace domowe; 

6) uczęszczać na zajęcia wyrównawcze i wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne; 

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

edukacyjnych; uczeń lub rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przedłożyć, w dniu 

stawienia się ucznia na zajęcia, usprawiedliwienie sporządzone przez 

rodzica/opiekuna prawnego, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach 

nieobecności ucznia; 

8) każdy uczeń ma obowiązek posiadać przy sobie dzienniczek papierowy jako 

podstawowy dokument umożliwiający kontakt szkoły z domem ucznia, chyba że jego 

rodzice/opiekunowie prawni wyrazili wolę korzystania z dzienniczka elektronicznego; 

9) przestrzegać zasad współżycia społecznego:  

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) szanować poglądy i przekonania innych osób, 

c) szanować godność i wolność drugiego człowieka, 

d) zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych  

w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi, zdrowiu lub życiu; 

10) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów: 

a) uczeń nie pali tytoniu ani nie pije alkoholu, 

b)  nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,  

c) dba o czysty i schludny wygląd; 

11) troszczyć się o mienie szkoły; za zniszczenie mienia szkoły przez ucznia 

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni, którzy 

zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie albo pokryć koszty jego 

naprawy lub koszty zakupu nowego mienia; 

12) uczeń zobowiązany jest nosić obowiązujący strój szkolny: 

a) na co dzień - strój estetyczny, czysty, funkcjonalny, dowolny, ale nie 

ekstrawagancki- zabrania się zmieniania koloru włosów, malowania paznokci, 

makijażu oraz noszenia biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu ucznia; 

b) w czasie uroczystości - strój galowy tj. dla dziewcząt: ciemna spódnica i biała 

bluzka, dla chłopców: ciemne spodnie i biała koszula; 

13) terminowo zwracać książki do biblioteki szkolnej; 

14) przestrzegać zarządzenia dyrektora w sprawie zasad korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

3. Uczniowi nie wolno: 
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1) opuszczać terenu szkoły podczas przerw i zajęć szkolnych; 

2) nie będąc do tego uprawnionym: niszczyć, uszkadzać, usuwać lub zmieniać zapisów 

cudzych danych komputerowych w czasie zajęć lekcyjnych i przerw zabrania się 

używania urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, walkmanów, 

dyktafonów, odtwarzaczy mp3 itp.); 

3) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia elektroniczne przyniesione przez 

uczniów do szkoły. Bezprawnie używane urządzenia zostaną zatrzymane do czasu 

odbioru przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

Rozdział VIII  

Nagrody, wyróżnienia, kary 

§ 1 8  

1. Ucznia można wynagrodzić za:  

a) wybitne osiągnięcia w nauce, 

b) znaczącą poprawę wyników w nauce,  

c) aktywny udział w pracach szkoły, 

d) wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzyszkolnym. 

a) pochwała wychowawcy wobec uczniów oddziałów ( klasy),  

b) pochwała dyrektora wobec uczniów Szkoły, 

c) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora Szkoły do rodziców ucznia, 

d) dyplom uznania od Dyrektora Szkoły, 

e) nagroda rzeczowa wychowawcy lub dyrektora, 

f) nagroda „ Prymus Szkoły" (załącznik nr 3), 

g) stypendium (załącznik nr 4). 

3. Wychowawca lub dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić 

o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4.  Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 

5.  Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkoły, 

z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

6. Szkoła informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu mu nagrody. 

7. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu szkoły oraz łamanie norm postępowania 

zawartych w :Programie wychowawczym szkoły” (załącznik nr 5), wymierza się 

uczniom kary. 

8. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

9. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.  

10. O nałożonej karze oraz trybie odwoławczym szkoła informuje rodziców  

w sposób opisany w załączniku nr 5 do niniejszego Statutu. 

11. Szczegółowy wykaz kar oraz tryb postępowania przy ich wymierzaniu,  

a także tryb odwoławczy określa załącznik nr 5 do niniejszego Statutu. 
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Rozdział IX 

Wewnętrzny system oceniania 

§ 1 9  

1. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania godności i praw ocenianego 

ucznia i oceniającego nauczyciela. 

2. Na początku każdego roku nauczyciele informują uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych o zasadach oceniania w zakresie osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia. 

3. Ocenianie ma charakter ciągły i systematyczny. 

4. Oceny są jawne i opatrzone stosownym komentarzem/uzasadnieniem nauczyciela.  

5. W szkole obowiązuje klasyfikacja śródroczna i roczna. 

6. Oceny klasyfikacyjne wystawiają wyłącznie nauczyciele prowadzący dany przedmiot. 

7. Odrębnie ocenia się uczniów klas I-III i IV-VI. 

8. W szkole obowiązuje system oceniania według skali:  

a) znaków graficznych - w klasach I-III,  

b) znaków cyfrowych - w klasach od IV-VI. 

9. Odrębnie ocenia się zachowanie ucznia, stosując następującą skalę ocen: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

10. Ustala się następującą skalę ocen z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI: 

a) celujący (6), 

b) bardzo dobry (5),  

c) dobry (4),  

d) dostateczny (3),  

e) dopuszczający (2), 

f) niedostateczny (1). 

11. Dopuszcza się wystawianie ocen cząstkowych w formie połówkowej ( + , - ) ;  

nie dotyczy to oceny śródrocznej i rocznej. 

12. Szczegółowe zasady obowiązującego w szkole wewnętrznego systemu oceniania 

zawiera załącznik nr 6 do niniejszego Statutu. 

Rozdział X 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

§ 2 0  

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia. 
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2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. Pomocy tej 

udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, pedagog  

i logopeda. Pomoc specjalistów zapewnia szkoła w miarę swoich możliwości. 

4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy  

z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, poradniami psychologiczno- 

pedagogicznymi oraz specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

5. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa 

załącznik nr 7 do Statutu. 

Rozdział XI  

Postanowienia końcowe 

§ 2 1  

1. Statut niniejszy został przyjęły przez Radę Pedagogiczną, po zaopiniowaniu przez 

Radę Rodziców w dniu 1 października 2007r. 

2. Niniejszy tekst jednolity uwzględnia późniejsze zmiany w statucie uchwalone 

w dniach: 14.09.2009r., 29.11.2010r., 18.06.2012r. oraz 15.09.2014r., a także zmiany 

wprowadzone w systemie oświaty- Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2016 poz. 35 z dnia 

8.01.2016r.). 
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Szczegółowe zasady i sposób realizacji zadań Szkoły 

§ 1 

1. Kształcenie i wychowanie ma na celu:  

a) wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie 

szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka 

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,  

b) przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie 

odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myślenia 

w kategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu, poszanowanie prawa 

i konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu,  

c) wychowanie dla pokoju,  

d) kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, 

tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy 

innych,  

e) przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie 

umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, 

odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela,  

f) wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy 

i ludzi ją wykonujących,  

g) przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie 

dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, 

wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka 

ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,  

h) włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli  

i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska,  

i) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, 

kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego 

wypoczynku. 

2. Szkoła zapewnia, by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy 

w różnych dziedzinach działalności ludzkiej a zwłaszcza:  

a) umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia,  

b) wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość, 

samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość,  

c) opanował niezbędne umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy 

i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł 

informacji, zdobył przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny 

efektów pracy,  

d) doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji,  

e) posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie 

stosowanymi narzędziami, urządzeniami technicznymi i technologią informacyjną, 

f) nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, 

Załącznik nr 1 
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samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska,  

g) rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się 

wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej. 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze 

§ 2 

1. Szkoła spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, kompensacyjną i kulturotwórczą 

tworząc warunki do wszechstronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno - 

społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów. 

2. Szkoła wyposaża w wiedzę:  

a) o człowieku i społeczeństwie,  

b) o problemach społeczno - ekonomicznych współczesnego świata i kraju,  

c) o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie,  

d) o nauce, technice i pracy dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz 

tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości. 

3. Szkoła wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu 

codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym 

rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia. 

4. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją 

postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek ojczyzny, wpływać na 

polepszenie bytu narodu, umacniać rangę i znaczenie naszego państwa w świecie. 

5. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, nasza placówka jako szkoła 

publiczna, organizuje nauczanie religii i etyki. 

6. Szkoła respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne 

zasady etyki. 

7. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. 

8. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. 

Sposób wykonywania zadań szkoły 

§ 3 

1. Zadania dydaktyczne będą realizowane poprzez: 

a) stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej, 

b) właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych, 

c) zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych, 

d) tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów, 

e) prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania, 

f) stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy 

i umiejętności w praktycznym działaniu, 

g) przygotowanie zestawu szkolnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności 

dostosowanych do możliwości uczniów, 

h) wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów. 

2. Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez: 
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a) realizację tematyki lekcji z wychowawcą, 

b) właściwy przykład nauczyciela wychowawcy, 

c) realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie 

odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych, 

d) organizacja apeli związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi, 

e) uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie, zajęcia pozalekcyjne. 

§ 4 

1. Zadania opiekuńcze:  

a) systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się,  

b) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na terenie 

szkoły,  

c) zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące 

zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, 

d) zobowiązanie nauczycieli do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na 

terenie szkoły, a w razie potrzeby - do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły 

o fakcie przebywania osób postronnych, 

e) zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na 

terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów, 

f) udzielanie uczniom mającym trudną sytuację materialną oraz dotkniętym wypadkami 

losowymi stałej bądź doraźnej pomocy finansowej. 

§ 5 

1. Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach, na 

boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych; 

b) stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznania sytuacji domowej ucznia 

i udzielanie mu właściwej pomocy; 

c) stałą współpracę z pielęgniarką, w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej; 

d) propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą. 

§6 

Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb 

rozwojowych. 

 



18 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny  

Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 
I. Priorytet w zakresie wychowania: 

1. Wspólne budowanie porozumienia nauczycieli, uczniów, rodziców i integrowanie ich 

wokół długofalowej koncepcji wychowania dzieci. 

II. Cel główny: 

1. Zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju osobowości w oparciu 

o ich własne zdolności oraz przygotowanie ich do dalszego etapu kształcenia. 

III. Wynik: 

1. Absolwent – człowiek uczciwy, obowiązkowy, systematyczny, odpowiedzialny, 

kreatywny, ciekawy świata i siebie, komunikatywny, kulturalny, tolerancyjny, dbający 

o własny wygląd, zdrowie i środowisko, znający swoją wartość. 

IV. Warunki realizacji: 

1. Zapewnieniem stałej  opieki logopedycznej w klasach 0 - I oraz zajęć w ramach terapii 

pedagogicznej w klasach I - VI. 

2. Zapewnienie środków finansowych na zakup pomocy do prowadzenia zajęć: 

− edukacyjnych, 

− korekcyjno-kompensacyjnych, 

− wyrównawczych, 

− sportowych. 

3. Dobre wyposażenie w literaturę biblioteki szkolnej. 

4. Kontynuacja systematycznych zajęć na pływalni dla klas I - III. 

5. Udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska (wyjazdy do teatrów, kin , muzeów, 

na wystawy, itp.) 

6. Nauka języka angielskiego w klasach  I – VI. 

7. Opieka w świetlicy w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów. 

8. Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-Kompensacyjnej 

dla klas I – III przez wykwalifikowaną osobę. 

9. Organizowanie szkoleń metodycznych i psychologicznych dla nauczycieli.

Załącznik nr 2 
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V. Zadania do realizacji: 

CEL ZADANIA 

WYNIK, DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZYCH 

uczeń potrafi: 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Bądź lepszym 

i mądrzejszym 

1. Rozpoznawanie uczuć i umiejętności 

panowania nad nimi. 

2. Wyrażanie przez uczniów swoich emocji 

i odczuć w formie plastycznej, muzycznej, 

teatralnej. 

− rozpoznać uczucia i stara się panować 

nad nimi, 

− odróżnić dobro od zła, 

− być koleżeński, taktowny, 

współdziałać w grupie. 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog, wychowawcy 

świetlicy 

j) Udział uczniów w życiu kulturalnych: 

− uczęszczanie do kin, teatrów, na wystawy, 

koncerty, do biblioteki, 

− udział w konkursach. 

− zachowywać się w miejscu 

publicznym, 

− określić swoje zainteresowania, 

− obserwować świat. 

nauczyciele, rodzice, 

pedagog, dyrektor 

szkoły 

h) Dbanie o rozwój fizyczny uczniów: 

− nauka pływania, 

− udział w zawodach, 

− udział w SKS, 

− zajęcia sportowe z elementami gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej, 

− imprezy turystyczno-krajoznawcze, 

− pływać, 

− podjąć działania zmierzające do 

poprawy własnej sprawności 

fizycznej, 

− wybrać odpowiednie dla siebie 

zajęcia. 

 

e) Prowadzenie zajęć wyrównawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych 

i informatycznych. 

− akceptować siebie, 

− kojarzyć, koncentrować się, 

− korzystać z technologii informacyjnej. 

pedagog, rodzice, 

nauczyciele, 

9. Nauka j. angielskiego od klasy I. − posługiwać się językami obcymi 

w stopniu podstawowym. 

nauczyciele j. obcego 

10. Tolerancja wobec innych. 

 

− być tolerancyjnym. nauczyciele, dyrekcja, 

pedagog, rodzice, 

11. Przestrzeganie norm postępowania i sankcji 

obowiązujących w szkole. (Załącznik nr 1, 2) 

− przestrzegać norm i ponosić 

konsekwencje swojego postępowania, 

 

pedagog, rodzice, 

nauczyciele uczniowie, 

Obserwuj  1. Dobieranie treści programowych 

z poszczególnych przedmiotów do prezentacji 

− być człowiekiem i Polakiem, 

− znaleźć właściwe wyjście z sytuacji, 

Nauczyciele, 

wychowawcy świetlicy, 

Załącznik nr 2 
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i wnioskuj różnych postaw, ocen i zachowań ludzi. nie wybucha złością i krzykiem, 

− uczeń potrafi szukać pomocy. 

dyrektor szkoły, 

pedagog 

2. Kultywowanie tradycji (także regionalnej). − podtrzymywać tradycję. nauczyciele, dyrekcja 

3. Wdrażanie do pomagania innym. 

 

− rozwiązywać sytuacje konfliktowe 

bez agresji i przemocy, 

− wspomóc innych, 

− powiedzieć „nie” (jest asertywny), 

− akceptować innych. 

pedagog, nauczyciele, 

pielęgniarka szkolna, 

dyrektor, rodzice 

4. Profilaktyka zdrowotna:  

− psychologiczne aspekty uzależnień, 

− niepełnosprawni wśród nas, 

− zdrowy styl życia.                                                                                            

− racjonalnie się odżywiać, 

− aktywnie wypoczywać, 

− udzielać pierwszej pomocy. 

pielęgniarka szkolna, 

rodzice, nauczyciele, 

Zachowaj 

ostrożność 

1. Organizowanie spotkań z policjantami, 

strażakami, ratownikami: 

− pogadanki na temat zachowania 

bezpieczeństwa, 

− profilaktyka zagrożeń. 

− bezpiecznie poruszać się po drogach, 

− zapobiegać wypadkom i zatruciom, 

− udzielać pierwszej pomocy. 

Pedagog, koordynator, 

dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele techniki 

3. Przygotowanie do zdobycia karty rowerowej. − jeździć na rowerze, 

− przestrzegać zasad ruchu drogowego. 

4. Pogadanki na temat zasad bezpiecznego 

poruszania się po szkole: 

− lekcje wychowawcze, 

− apele, 

− wewnątrzszkolny kodeks norm i sankcji. 

− bezpiecznie poruszać się, 

− przestrzegać ustalonych norm. 

Współpracujemy 3. Tworzenie właściwych relacji ze środowiskiem: 

- współpraca uczniów, nauczycieli, rodziców 

(organizowanie wspólnych imprez, wspólne 

rozwiązywanie konfliktów). 

       

− próbuje rozmawiać o sobie 

i rozwiązuje konflikty z pomocą 

osoby dorosłej, 

− dostrzega pozytywne efekty 

wspólnego działania, 

Samorząd Szkolny, 

nauczyciele, 

wychowawcy świetlicy, 

Rada Rodziców, 

rodzice, ZHP, pedagog 

szkolny, 

i) Dbanie o środowisko naturalne: 

− uczestniczenie w akcjach Sprzątanie 

świata, Dzień Ziemi, „SOS dla psiaka”, 

− organizowanie wycieczek warsztatowych 

− wie, że jest częścią przyrody, chroni 

ją i szanuje, 

− segregować śmieci, 

− pomagać zwierzętom, 

Załącznik nr 2 
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do oczyszczalni. − rozsądnie korzystać z zasobów 

naturalnych. 

g) Działalność świetlicy szkolnej: 

− zorganizowanie pomocy koleżeńskiej  

i fachowej opieki przed oraz po zajęciach 

lekcyjnych, 

− współpraca z G.O.P.S. w organizowaniu 

bezpłatnych posiłków dzieciom 

potrzebującym, 

− organizowanie odpłatnej herbaty do 

drugiego śniadania, 

− rozprowadzanie mleka dla uczniów 

w ramach akcji „Mleko dla szkół”, 

− rozprowadzanie warzyw dla uczniów klas I 

– III. 

− odrobić lekcje, 

− funkcjonować w grupie, 

− przestrzegać zasad i norm 

obowiązujących w szkole, 

− wyrabianie nawyków zdrowego 

żywienia. 

4. Działalność ZHP. 

− upowszechnia ideę wolontariatu oraz 

organizuje wolontariuszy do realizacji 

celów szkoły i ZHP, 

− organizuje na terenie szkoły spotkania 

związane z kulturą, kulturą fizyczną i 

sportem oraz turystyką i krajoznawstwem, 

− przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

− organizuje letni i zimowy wypoczynek w 

formach stacjonarnych w miejscu 

zamieszkania i wyjazdowych zarówno dla 

członków ZHP jak i dzieci i młodzieży 

niezrzeszonej często pochodzących z 

rodzin o niskim statusie społecznym. 

− bierze udział w organizacji zbiórek 

publicznych, materialnych na rzecz 

dzieci, młodzieży, rodzin o niskim 

statusie materialnym, 

− jest uczestnikiem zorganizowanych 

ferii zimowych, półkolonii letnich, 

biwaków i obozów także przez ZHP, 

− jest aktywnym uczestnikiem gromady 

zuchowej oraz drużyny harcerskiej. 
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PROFILAKTYKA 
HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS I-III 

Cel  I : Wdrażanie do życia w szkole i w klasie. 

Zadania Treść Osiągnięcia uczniów Realizatorzy, termin 

 Wdrażanie do przestrzegania 
regulaminu szkoły. 

 Dbałość o estetykę klasy, 
szkoły znajdujące się w nich 
sprzęty. 

 Wdrażanie do dbałości o 
Elementarz, inne książki i 
przybory szkolne. 

 Kształtowanie umiejętności 
zachowania się wobec 
pracowników szkoły. 

 Kształt
owanie pozytywnych relacji 
między uczniami – wyrabianie 
postaw wzajemnej pomocy. 

 Uczymy się akceptować siebie i 
innych. 

 Zaznajomienie z wybranymi 

treściami statutu szkoły. 

 Poznanie norm zachowania w 

szkole. 

 Wspólne ustalenie regulaminu 

klasowego. 

 Uczenie właściwych zachowań 

wobec pracowników szkoły. 

 Zachęcanie do udzielania sobie 

pomocy. 

 Zachęcanie do zwracania się o 

pomoc w sytuacjach trudnych. 

 Uczenie się lepszego 

zrozumienia siebie i innych. 

 Uczenie akceptacji i tolerancji. 

 Uczenie reagowania na 

zjawiska przemocy, 

wyłudzanie ,bicie i kradzieże. 

 Uczniowie przestrzegają zasad 

i norm przyjętych  

w szkole i w klasie, dbają  

o swoje otoczenie. 

 Dbają o przybory szkolne  

i książki.   

 Uczniowie uczestniczą w 

programie „Segregacja 

śmieci”. 

 Kulturalnie zachowują się 

wobec rówieśników  

i pracowników szkoły. 

 Prawidłowo współdziałają  

w grupie, udzielają sobie 

pomocy. 

 Uczniowie uczestniczą w 

spotkaniach i  programie 

„Motyli wolontariat”. 

 Są samodzielni w rozwią-

zywaniu konfliktów bez użycia 

przemocy. 

 Prezentują postawy tolerancji i 

akceptacji wobec innych. 

 wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog; 

 cały rok; 

 spotkanie ze Strażą Gminną – 

wrzesień/październik; 

 Polskie Towarzystwo Opieki 

Paliatywnej – oddział w 

Poznaniu.  

 

 

Cel  II : Zaznajomienie z zagrożeniami zdrowia człowieka i kształtowanie prawidłowych reakcji na te zagrożenia. 
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Zadania Treść Osiągnięcia uczniów 
Realizatorzy, termin 

 Uczenie zdrowego stylu życia. 

 Zachęcanie do szukania 

pomocy w trudnych sytuacjach 

u osób dorosłych. 

 Kształtowanie umiejętności 

dbania o własne bezpie-

czeństwo w relacjach  

z innymi. 

 Dbanie o własne 

bezpieczeństwo w drodze do 

szkoły.  

 Kształtowanie postawy 

ograniczonego zaufania do 

osób nieznanych. 

 Reagowanie na zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia. 

 

 Poznanie i wdrażanie zasad 

higieny osobistej i zdrowego 

odżywiania. 

 Organizowanie form czynnego 

wypoczynku (wycieczki 

połączone z aktywnością 

sportową). 

 Zapoznanie z czynnikami 

chorobotwórczymi (bakterie, 

wirusy) i substancjami 

szkodliwymi dla zdrowia  

i życia (nikotyna, alkohol, leki, 

narkotyki, środki chemiczne). 

 Poznanie zasad poruszania się 

po drogach i podstawowych 

znaków drogowych. 

 Wdrażanie przyjętych norm 

zachowania. 

 Poznanie zasad bezpiecznego 

przebywania na placu zabaw. 

 Uczenie pokojowego 

rozwiązywania konfliktów. 

 Kształtowanie umiejętności 

zwracania się o pomoc do 

dorosłych w sytuacji 

zagrożenia w sytuacji 

zagrożenia. 

 Poznanie podstawowych 

numerów alarmowych 

 Poznanie podstawowych zasad 

 Uczniowie znają i przestrze-

gają zasad higieny osobistej  

i zdrowego odżywiania. 

 Uczniowie uczestniczą w 

programie profilaktyki 

zdrowia „Problem z głowy”.  

 Uczniowie uczestniczą w 

programie „Owoce w szkole”  

i „Szklanka mleka” 

 Potrafią sami organizować 

czynny wypoczynek. 

 Umieją dbać o własne zdrowie 

– znają substancje, które 

szkodzą zdrowiu i życiu. 

 Znają i przestrzegają zasad 

bezpiecznego poruszania się 

po drogach. 

 Uczniowie uczestniczą  

w programie„Bezpieczna 

droga do szkoły”. 

 Uczniowie uczestniczą  

w programie „Prawidłowe 

zachowanie w kontaktach  

z dzikimi zwierzętami i 

obcymi ludźmi”.  

 Znają podstawowe znaki 

drogowe. 

 Wybierają bezpieczne miejsca 

do zabawy. 

 Uczniowie uczestniczą  

 wychowawcy klas - cały rok; 

 spotkanie z pielęgniarką, 

pedagog szkolny –  cały rok; 

 wychowawcy świetlicy; 

 

 

 

 

 

 K. Matyjasik -  wrzesień; 

 D. Olech; 

 spotkanie z policjantem  

i Strażą Gminną – wrzesień; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spotkanie ze strażakami; 

 spotkanie z policjantem  

i Strażą Gminną, WOPR, 

pedagog szkolny  –

luty/czerwiec; 
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udzielania pierwszej pomocy. 

 Wyuczenie postawy 

ograniczonego zaufania wobec  

zwierząt. 

w programie „Bezpieczne ferie 

oraz wakacje”. 

 Znają i przestrzegają normy, 

regulaminy zachowania  

w klasie, szkole, na boisku, 

placu zabaw.. 

 Chętnie zwracają się pomoc do 

dorosłych w sytuacjach 

trudnych. 

 Reprezentują postawę 

ograniczonego zaufania do 

osób nieznanych. 

 Potrafią posługiwać się 

numerami alarmowymi. 

 Wiedzą,  na czym polega praca 

policjanta, strażaka, 

pielęgniarki. 

 Potrafią udzielić pierwszej 

pomocy (skaleczenie, krwotok, 

utrata przytomności). 

 Wiedzą, że kontakt z niezna-

nymi zwierzętami może być 

niebezpieczny. 

 Wiedzą, jak zachować się  

w przypadku ataku np. psa. 

 

 

 

 

 K. Matyjasik 

 Z. Borkowska 
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PROFILAKTYKA 

HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI 
rok szkolny 2015/2016 

 

Cel Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

R
o
z
w

ó
j 
e

m
p

a
ti
i,
 t
o

le
ra

n
c
ji,

 a
k
c
e
p

ta
c
ji 

i 
w

s
p

ó
łp

ra
c
y
 

1. Uczymy się 
akceptować  
siebie i innych. 

1. Lekcje wychowawcze. na bieżąco Wychowawcy  

2. Akceptacja osób 
niepełnosprawnych i 
chorych. 

1. W sportowym świecie 
niepełnosprawnych. 

2. Akcje na rzecz niepełnosprawnych  
i chorych. 

3.Uczniowie uczestniczą w 
spotkaniach  
i  programie „Motyli wolontariat” 
organizowany przez Polskie 
Towarzystwo Opieki Paliatywnej – 
oddział w Poznaniu.    

raz w roku 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Wychowawcy, 
Pedagog 

Uczniowie 

 

Pedagog  

 

 
  
 

3. Tworzenie właściwych 
relacji ze środowiskiem. 

1. Organizowanie wspólnych imprez 
(Festyn rodzinny), warsztatów 
tematycznych, wspólne rozwiązywanie 
konfliktów. 

cały rok Nauczyciele, Rodzice, 
Pedagog 

 

4. Dbanie o środowisko 
naturalne. 

1. Uczestnictwo w akcjach: Sprzątanie 
Świata, Dzień Ziemi. 

2. Organizowanie wycieczki do 
AQUNET. 

3. Uczniowie uczestniczą w zajęciach 

IX, IV 
 

X 

na bieżąco  

 Nauczyciel przyrody, 
Wychowawcy 

Nauczyciel przyrody 

Nauczyciel przyrody, 
Straż Gminna, 
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„Segregacja śmieci”. Pedagog  

5. Pomoc dzieciom  
w przezwyciężaniu 
trudności w nauce. 

1. Diagnoza przyczyn – współpraca z 
PPP i rodzicami. 

2. Indywidualizacja procesu 
kształcenia. 

3. Organizacja zajęć kompensacyjno – 
korekcyjnych  
i wyrównawczych. 

4. Współpraca z PPP, rodzicami: 
zebrania, konsultacje, wskazówki do 
pracy z dzieckiem. 

5. Współpraca ze świetlicą szkolną i 
środowiskową. 

6. Dziecięcy wolontariat – pomoc 
koleżeńska 

na bieżąco 
 

na bieżąco 
na bieżąco 

 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

Wychowawcy, 
Pedagog  
 

 
Dyrekcja, Pedagog  

 

 
Wychowawcy, 
Nauczyciele 

 

 

 

Pedagog, SU,GOPS 

 

6. Pomoc materialna: 
książki, dożywianie, 
wyposażenie szkolne, 
dofinansowanie 
wycieczek i imprez 
szkolnych. 

1. Zakup książek do biblioteki szkolnej. 

2. Kiermasz używanych podręczników. 

3. Współpraca z rodzicami  
i instytucjami: Rada Rodziców, GOPS, 
Parafia, sponsorzy indywidualni. 

4. Ogólnopolska akcja „Świąteczna 
Zbiórka Żywności” organizowana przez 
Bank Żywności oddział w Poznaniu. 

 

IX, X 

VI 

na bieżąco 

 

 
dwa razy w 
roku 

Nauczyciel – 
bibliotekarz 

Nauczyciel – 
bibliotekarz 

Wychowawcy, 
Pedagog, RR 

 

Pedagog, GOPS 
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Cel Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 
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c
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1. Nasza klasa ma być 
zgrana. 

Zajęcia integracyjno – 
poznawcze, wypracowanie i 
konsekwentne przestrzeganie 
kontraktu klasy. 

na bieżąco Wychowawcy, 
Nauczyciele 

 

2. Poszerzanie wiedzy  
i umiejętności uczniów 
radzenia sobie z 
własnymi emocjami. 

1. Zajęcia terapeutyczne. 
2. Gry i zabawy przeciwko 
agresji. 
3. Kierowanie do PPP uczniów 
z problemami. 
4. Co to jest stres, jak go 
pokonać – dyskusja, zabawa. 

na bieżąco  
na bieżąco  
na bieżąco  
 
na bieżąco 

Pedagog, Wychowawcy 
Pedagog, Wychowawcy  
Pedagog, Wychowawcy  
 
Pedagog, Wychowawcy 

 

3. Pogłębianie wiedzy 
nauczycieli nt. funkcjo-
nowania dziecka  
w rodzinie dysfunkcyjnej, 
budowania więzi 
emocjonalnej oraz jak 
przeciwdziałać 
przemocy w klasie.  

Formy dokształcania: 
samokształcenie, spotkania z 
psychologiem PPP, warsztaty. 

na bieżąco Pedagog, Nauczyciele  

4. Pozyskanie 
współpracy rodziców w 
zakresie tworzenia i 
przestrzegania reguł 
zachowania dzieci  
w klasie i szkole. 

Spotkania z rodzicami. na bieżąco Wychowawcy  

5. Pogłębianie wiedzy 
rodziców nt. wpływu 
telewizji, programów 
komputerowych, 

Uzależnienie komputerowe – 
materiały informacyjne do 
przekazania na zebraniach  
z rodzicami. 

raz w roku Wychowawcy, Pedagog.  
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uzależnień na rozwój 
zachowań agresywnych. 

 

Cel Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

P
ro
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c
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 z
d
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w

e
g

o
 s

ty
lu

 ż
y
c
ia

 

1. Umiejętność 
organizowania czasu 
wolnego. Promowanie 
aktywnego i 
kreatywnego spędzania 
czasu. 

1. Promowanie aktywnych form 
spędzania czasu wolnego – 
sport, turystyka, rekreacja. 
2. Zachęcanie do udziału  
w zajęciach pozalekcyjnych  
i pozaszkolnych (koła 
zainteresowań, SKS, 
dostępność kompleksu 
sportowego) 
3. Współpraca ze świetlicami,  
GOK i ZHP. 
4. Uczestnictwo w masowych 
imprezach sportowych 
odbywających się poza gminną: 
Bieg z klasą, Wyścigi smoczych 
łodzi. 

IX, I, VI 
 
na bieżąco 
 
na bieżąco 
 
 
IX, V 

Wychowawcy, Pedagog 
 
Wszyscy nauczyciele 
 
Wychowawcy, Pedagog 
 
 
Nauczyciele wychowania 
fizycznego 

 

2. Prawidłowości 
rozwojowe wieku 
dojrzewania. Higiena 
osobista. 

1. Pogadanki na temat 
dojrzewania i higieny osobistej. 
2.Wdrażanie ucznia do higieny, 
dbałość. Kontrola czystości 
uczniów. 
3.Uczniowie uczestniczą w 
programie profilaktyki zdrowia 
„Problem z głowy”.  

II semestr  
 
na bieżąco 
 
na bieżąco 

Nauczyciel przyrody, 
Nauczyciel wychowania 
do życia w rodzinie 
Pielęgniarka, Nauczyciele 
wychowania fizycznego, 
Wychowawcy 
 
Pielęgniarka, Nauczyciele 
wychowania fizycznego, 
Wychowawcy, Pedagog,  

 

3. Profilaktyka 
uzależnień. 

1. Realizowanie tematyki z 
zakresu przeciwdziałania 

raz w roku Nauczyciel przyrody, 
Nauczyciel wychowania 
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uzależnieniom. 
 

do życia w rodzinie, 
Pedagog, Wychowawcy 

4. Promowanie 
zdrowego odżywiania i 
aktywności fizycznej.  

1. Pogadanki na lekcjach 
przyrody. 
2. Rozmowy z pielęgniarką. 
3. Promowanie aktywności na 
lekcjach wychowania 
fizycznego. 
4. Organizowanie Dnia Zdrowia. 
5. Uczniowie uczestniczą w 
programie „Owoce w szkole”  
i „Szklanka mleka”. 

cały rok 
cały rok 
 
cały rok 
cały rok 
cały rok 

Nauczyciel przyrody, 
Pielęgniarka 
Nauczyciele wychowania 
fizycznego,  
 
Nauczyciel przyrody 
 
Nauczyciele świetlicy,  
 

 

5. Umiejętność radzenia 
sobie ze stresem. 

1. Zajęcia socjoterapeutyczne, 
psychozabawy. 

na bieżąco Pedagog, Wychowawcy, 
Psycholog z PPP 

 

6. Zapobieganie 
chorobom. 

1. Pogadanki nt. zapobiegania 
chorobom zakaźnym. 

II semestr Nauczyciel przyrody, 
Pielęgniarka 
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Cel Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 
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1. Bezpieczeństwo. 
 
 
 
 
 
 

1. Bieżące przypominanie 
zasad bezpieczeństwa 
podczas: 
- przerw, 
- wycieczek, 
- wakacji, 
- w drodze do i ze szkoły. 

2. Uczniowie uczestniczą w 
programie „Bezpieczne ferie 
oraz wakacje”. 

3. Udział w spotkaniu  
z WOPR. 

4. Bezpieczne korzystanie  
z urządzeń elektrycznych. 

na bieżąco 
 
 
 
II/VI 
 
VI 
 
na bieżąco 

Wszyscy nauczyciele, 
Pracownicy szkoły 
 
 
 
Straż Gminna, Pedagog  
 
WOPR, Pedagog 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele techniki i 
przyrody 

 

2. Pierwsza pomoc 
przedlekarska. 

1. Zajęcia z pierwszej 
pomocy. 
2. Wdrażanie ucznia do 
współodpowiedzialności za 
zdrowie i życie innych. 
3. Udział w gminnym 
konkursie „Pierwsza pomoc 
przedmedyczna”. 

na bieżąco 
 
 
IV 

Nauczyciele wychowania 
fizycznego 

 

3. Subkultury 
młodzieżowe. 
 
 

1. Pogadanki nt. wpływu, 
skutków przynależności do 
różnych subkultur 
młodzieżowych. 

IX, II, VI 
 
 
 

Wychowawcy, Pedagog 
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4. Prawa i obowiązki 
młodzieży  

1. Odpowiedzialność 
prawna młodzieży. 

na bieżąco Wychowawcy, Pedagog, 
Policja, Straż Gminna, 
zaproszeni goście  

 

 

Wychowawcy posiadający uprawnienia realizują powyższe cele w oparciu o program „Spójrz Inaczej” 
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Regulamin przyznawania uczniom nagrody Prymusa Szkoły Podstawowej 

w Czerwonaku 

§1 

Prymusem szkoły może zostać uczeń, który w danym roku szkolnym kończy klasę szóstą. 

§2 

Nagrodę może otrzymać uczeń spełniający wszystkie poniższe kryteria: 

1. Osiąga bardzo dobre i celujące oceny w nauce na koniec klasy IV, V i VI, a jego 

zachowanie oceniane jest wzorowo. 

2. Osiąga udokumentowane sukcesy w konkursach, olimpiadach, imprezach, festiwalach, 

itp. na szczeblu, co najmniej gminnym prze cały okres nauki w szkole. 

3. Wyróżnia się spośród swoich rówieśników aktywnością w życiu szkoły lub 

środowiska. 

4. Wyróżnia się spośród swoich rówieśników kulturą osobistą 

§3 

Kandy daturę ucznia prezentuje wychowawca Radzie Pedagogicznej. Rada podejmuje decyzję 

na drodze głosowania zwykłą większością głosów. Jej decyzja jest ostateczna.  
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Regulamin 

przyznawania stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej w Czerwonaku  

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty z dn. 16.12.2004r. (Dz.U. Nr 281 

poz.2781) tj. Wprowadzeniem do ustawy rozdziału 8a – Pomoc materialna dla uczniów – 

szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe (art.90c,d). 

§1 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi Szkoły Podstawowej 

w Czerwonaku, który uzyskał wymaganą średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, 

w którym przyznane jest to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być 

przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki indywidualne we współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. 

§2 

Kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce 

O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

1. Osiąga bardzo dobre i celujące oceny w nauce (średnia ocen w semestrze poprzedzającym 

przyznanie stypendium musi wynieść 5,2 i powyżej, a jego zachowanie oceniane jest co 

najmniej bardzo dobrze. 

2. przyznanie stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy czwartej. 

3. Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III. 

§3 

Kryteria przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe 

Do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym 

i otrzymał ocenę z zachowania nie niższą niż dobrą. Stypendium przyznaje się zatem za: 

1. I, II, III miejsce w zawodach indywidualnych, reprezentując szkołę na szczeblu gminnym, 

powiatowym itd. 

2. Indywidualną nagrodę w grach zespołowych (np. król strzelców, najlepszy zawodnik). 

3. Stypendium może otrzymać uczeń od klasy IV, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu 

nauki w tej klasie. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2016r. (Uchwała Rady Pedagogicznej 

nr 3/2015/2016.). 
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Wykaz kar oraz tryb postępowania przy ich wymierzaniu  

a także tryb odwoławczy 
I. W szkole obowiązują normy postępowania: 

1. Nie spóźniasz się.  

2. Nie używasz wulgaryzmów i nie wykonuję brzydkich gestów.  

3. Nie bijesz i nie prowokujesz innych.  

4. Konflikty rozwiązujesz rozmową.  

5. Nie dotykasz nikogo bez jego zgody.  

6. Nie wyśmiewasz innych i nie obmawiasz (także w Internecie).  

7. Nie ruszasz, nie zabierasz i nie niszczysz cudzej własności.  

8. Dbasz o mienie szkoły i jej dobre imię.  

9. Słuchasz uważnie innych.  

10. Nie jesteś sędzią i wykonawcą wyroków.  

11. Dbasz o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych oraz środowisko.  

12. Nie biegasz po szkole.  

13. Ubierasz się odpowiednio na zajęcia (ubiór czysty, schludny, niewyzywający) i na 

uroczystości szkolne (ciemne spodnie lub spódnica i biała bluzka lub koszula).  

14. Zachowujesz się właściwie podczas uroczystości szkolnych i w miejscach 

publicznych.  

15. W czasie lekcji aktywnie uczestniczysz w zajęciach. Współpracujesz z rówieśnikami w 

trakcie nauki.  

16. Wiesz,  jak zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników. 

17. Znasz prawa i obowiązki ucznia.  

18. Przestrzegasz ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły  (zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych). 

II. W Szkole obowiązuje następująca droga postępowania w przypadku łamania norm 

zachowania:  

a) wyjaśnienie problemu i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu trudności 

z dostosowaniem się do zasad kodeksu, 

b) rozmowa z wychowawcą lub nauczycielem; 

c) rozmowa z pedagogiem szkolnym; 

d) rozmowa z rodzicami w celu ustalenia wspólnych działań; 

e) spowodowanie zadośćuczynienia lub naprawienia szkody; 

f) spisanie kontraktu, obserwacja wywiązywania sie ucznia z postanowień; 

g) zlecenie prac dodatkowych o walorach wychowawczych; 

h) pozbawienie przywilejów: zakaz uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (wycieczki, 

dyskoteki, zawody sportowe); 

i) przeniesienie do klasy równoległej; 

j) odwołanie się do osób lub instytucji wspierających rodzinę i Szkołę w sytuacjach 

kryzysowych. 

III. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i za łamanie norm postępowania uczeń może 

zostać ukarany: 

a) wykonaniem plakatu, rysunku lub napisaniem pracy dotyczącej przekroczonej normy 
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i zaprezentowaniem jej na forum klasy; 

b) przeprowadzeniem zajęć wychowawczych na temat kulturalnego zachowania; 

c) nauką na pamięć wiersza odnoszącego się do przekroczonej normy; 

d) napisaniem określoną ilość razy brzmienia normy, którą się przekroczyło; 

e) publicznym przeproszeniem pokrzywdzonej osoby; 

f) wykonaniem dodatkowej pracy na rzecz klasy lub Szkoły; 

g) pozostaniem w szkole po lekcjach na zajęciach dodatkowych; 

h) upomnieniem wychowawcy; 

i) pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych funkcji; 

j) upomnieniem lub naganą Dyrektora; 

k) zawieszeniem na czas określony prawa do udziału we wszystkich lub określonych 

zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, z wyjątkiem 

tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

l) obniżeniem oceny zachowania; 

m) przeniesieniem do równoległego oddziału. 

IV. Nałożonej karze i trybie odwoławczym wychowawca informuje rodziców w bezpośredniej 

rozmowie; w przypadkach, o których mowa w pkt. III j, k, l, m, n, potwierdzonej przez 

rodzica na piśmie lub pisemnie- listem poleconym. 

V. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie 

może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożeniu kary. 

VI. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

VII. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym ucznia 

odwołanie się. 

Rozstrzygnięcia dotyczącego odwołania się dokonuje zespół złożony z dwóch 

przedstawicieli Rady Rodziców, dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, wychowawcy, 

przy udziale zainteresowanych stron. 

VIII. O zamiarze ukarania ucznia, z wyłączeniem upomnień udzielanych w trybie 

natychmiastowym, oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego. 
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Wewnątrzszkolny System Oceniania 

§ 1 

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, 

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego 

wysiłku stosuje się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. 

§2 

1. Oceny są jawne i opatrzone stosownym komentarzem przez nauczyciela.  

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę rzetelną informacją na temat tego, co uczeń zrobił dobrze, a co powinien poprawić i 

w jakim kierunku może się dalej rozwijać.  

3. Uczeń powinien mieć szansę w uzasadnionych przypadkach (choroba, wypadki losowe) 

poprawienia oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej w ustalonym przez nauczyciela 

terminie. 

4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są do wglądu dla ucznia i rodziców/opiekunów 

prawnych na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

5. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia opatrzona jest recenzją oraz komentarzem 

ustnym lub na piśmie z zachowaniem zasad oceniania kształtującego.  

6. Szkoła organizuje dyżury nauczycieli w celu informowania rodziców/opiekunów 

prawnych o postępach i trudnościach uczniów w nauce. 

§3 

1. W szkole stosuje się różnorodne metody sprawdzania osiągnięć w zależności od specyfiki 

przedmiotu. 

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

bierze się w szczególności pod uwagę systematyczność, obowiązkowość oraz wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

zajęć. 

3. Ocena ustalana przez nauczyciela może się odnosić wyłącznie do wiedzy i umiejętności 

ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany rok szkolny. 

4. Na ocenę z przedmiotów nie ma wpływu ocena zachowania ucznia, jego wygląd, 

światopogląd, pozycja społeczna rodziców oraz wyniki uzyskane w poprzednim roku 
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szkolnym i szkole, do której wcześniej uczęszczał. 

5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej 

opinii.  

6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia  

w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. W wymienionym 

przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

,,zwolniony’’ lub „zwolniona”. 

7. Nauczyciel bez wiedzy rodziców i uczniów nie może zmieniać zasad oceniania oraz 

wymagań programowych ustalonych na początku roku.  

8. Uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów z wyjątkiem uczniów z orzeczeniami 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżonych wymaganiach programowych. 

§4 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym  poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 

lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

§5 

1. Na tydzień przed rocznym (śródrocznym), klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Jeżeli jest to ocena niedostateczna, 

należy poinformować ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych na miesiąc przed 

zakończeniem śródrocznych (rocznych) zajęć edukacyjnych na zebraniu rodziców, bądź 

wpisem do dziennika elektronicznego lub dzienniczka papierowego (wtedy wymaga się 

podpisu rodzica/opiekuna prawnego), a w ostateczności listem poleconym. 

2. Klasyfikowanie śródroczne, polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć, 

przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. 

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz 

ustaleniu oceny zachowania za dany rok (zgodnie z rocznym cyklem nauczania 

przedmiotów). 

§6 

1. Oceny klasyfikacyjne wystawiają wyłącznie nauczyciele prowadzący dany przedmiot. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

4. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu w okresie klasyfikacji rocznej 

(śródrocznej), roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne ustala na podstawie ocen 

cząstkowych i wpisuje do dziennika elektronicznego nauczyciel tego samego albo 

pokrewnego przedmiotu  lub wychowawca klasy. 

5. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z religii, etyki i przedmiotów 
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nadobowiązkowych wchodzi w skład średniej ocen, ale nie ma wpływu na promocję do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają wolę lub nie do uczestniczenia ucznia  

w przedmiocie „Wychowanie do życia w rodzinie”; w przypadku wyrażenia woli zajęcia 

dla ucznia są obowiązkowe.  

§7 

1. Ocenie podlegają: 

3. prace pisemne, 

4. wypowiedzi ustne, 

5. praca na lekcji, 

6. praca domowa, 

7. zeszyty przedmiotowe, 

8. prace dodatkowe. 

2. W przypadku prac pisemnych (trwających minimum 1 godzinę lekcyjną) przyjmuje się 

następujące procentowe kryteria oceniania : 

a) celujący – 100 %,     

b) bardzo dobry – 99% - 90%,   

c) dobry – 89% -70%,    

d) dostateczny – 69% - 50%,    

e) dopuszczający – 49% - 30%, 

f)  niedostateczny – poniżej 30%. 

3. W ocenianiu nauczyciel określa, czego będzie wymagał od ucznia. Uczeń otrzymuje 

konkretne wskazówki, czego ma się nauczyć i na co ma zwrócić uwagę. 

4. W klasach IV-VI obowiązują zasady oceniania oparte na średniej ważonej. 

5. Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. Oceny 

cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę.  

a) Na wszystkich przedmiotach (z wyjątkiem wychowania fizycznego, muzyki, plastyki): 

 praca klasowa / sprawdzian pisemny, poprawa sprawdzianu - waga 5, 

 kartkówka  - waga 3, 

 dyktando – waga 2, 

 osiągnięcia w konkursach – waga 2, 

 odpowiedź ustna, czytanie, recytacja -  waga 2, 

 aktywność na lekcjach – waga 2, 

 nieprzygotowanie do lekcji – waga 2, 

 praca domowa, zeszyt, ćwiczenia, brak zadania domowego -  waga 1, 

 praca w grupach -  waga 1, 

 zadania dodatkowe (prezentacje,  projekty, praca długoterminowa, inne) -  waga 1. 

b) Na lekcjach wychowania fizycznego: 

 aktywność na lekcjach wychowania fizycznego– waga 5, 

 przygotowanie do zajęć (strój) -  waga 4, 

 sprawdzian umiejętności ruchowych -  waga 4, 

 udział w zawodach -  waga 3. 

c) Na lekcjach muzyki: 
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 śpiew-  waga 5, 

 gra na flażolecie -  waga 5, 

 sprawdzian z wiedzy teoretycznej -  waga 4, 

 aktywność dodatkowa (konkursy, dodatkowa gra na instrumencie)- waga 3, 

 praca w grupach – waga 2, 

 nieprzygotowanie-  waga 2. 

d) Na lekcjach plastyki: 

 prace plastyczne indywidualne  na lekcji– waga 5, 

 prace plastyczne grupowe – waga 2, 

 udział w konkursach -  waga 2, 

 nagrody/wyróżnienia w konkursach-  waga 3, 

 aktywność -  waga 4, 

 przygotowanie do lekcji (brak pracy, materiałów, zadania)- waga 2, 

 sprawdzian z wiedzy teoretyczno– praktycznej-  waga 4.       

6. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

ocena średnia ważona 

niedostateczny niższa niż 1,65 

dopuszczający 1,65 – 2,64 

dostateczny 2,65 – 3,64 

dobry 3,65  –4,64 

bardzo dobry 4,65 –5,50 

celujący wyższa niż 5,50 

Ocena końcoworoczna jest średnią ważoną ocen otrzymanych na drugi semestr oraz 

oceny otrzymanej na pierwszy semestr z waga równą 7. Średnia ważona jest obliczana 

automatycznie i wyświetlana w dzienniku elektronicznym Librus z dokładnością do 

części setnych. 

7. Sposób obliczania średniej ważonej: oceny cząstkowe mnożymy przez przydzielone im 

wagi i całość dzielimy przez sumę wag. 

 Przykład 

Oceny cząstkowe ucznia: 

praca klasowa - 2, 4 

kartkówka - 1, 3 

praca domowa - 5 

odpowiedź - 2  

Średnia ważona = (2x4+4x4+1x2+3x2+5x1+2x2):15=41:15=2,73≈3 

Uczeń uzyskał średnią ważoną 2,73, więc powinien otrzymać ocenę dostateczną (3) 

na koniec semestru lub koniec roku szkolnego.  

8. Przy zapisie ocen cząstkowym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” 

przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 
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ocena 1 1

+ 

2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+ 6- 6 

wartość 1 1,

5 

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

 

9. Prace klasowe, sprawdziany: 

− jeden sprawdzian albo jedna praca klasowa dziennie, 

− trzy sprawdziany lub trzy prace klasowe w tygodniu. 

10. Uczeń w semestrze musi uzyskać co najmniej 3 oceny cząstkowe.  

 

§8 

1. W ocenianiu należy stosować pełną skalę stopni. 

2. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z kształcenia wczesnoszkolnego 

oraz zachowania jest wystawiana w formie opisowej. Ocena ta uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia. 

3. W klasach I-III z religii, etyki wystawia się ocenę klasyfikacyjną w formie cyfrowej. 

4. System oceniania ustala się według następującej skali: 

 

A! 

Wspaniale pracujesz! 

Doskonale! 

 

W Zachowujesz się wzorowo! 

A Brawo! Umiesz! P 

Popraw swoje zachowanie. 

Sprawiasz trudności. 

 

B Radzisz sobie dobrze!   

C Ćwicz więcej.   

D Masz trudności.   

   

Przy ustaleniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, technicznych oraz edukacji zdrowotnej, 

plastycznej, i muzycznej należy w szczególności brać pod uwagę obowiązkowość, 

systematyczność i wysiłek ucznia. 

5. Ocenianie prac pisemnych w klasach I – III. 
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% ogółu punktów  

ze sprawdzianu 
  

100% poziom bardzo wysoki A! 

99% - 90% poziom wysoki A 

89% - 70% poziom średni B 

69% - 40% poziom zadowalający C 

39% - 0% poziom niski D 

 

Pisanie z pamięci i ze słuchu 

A! 0 błędów ortograficznych 

A 1 błąd ortograficzny 

B 2 błędy ortograficzne 

C 3 - 4 błędy ortograficzne 

D 
5 i więcej błędów 

ortograficznych 

 

 

6. Informacje o postępach dzieci rodzice/opiekunowie prawni otrzymują poprzez: zebrania 

rodziców, rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne, korespondencję w dzienniku 

elektronicznym lub papierowym dzienniczku uczniowskim. 

7. Z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI uczeń może otrzymać śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną: 

a) celującą (6),  jeżeli: 

− opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową 

danego przedmiotu; 

− samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

− biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązywanie nietypowe; 

− bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych; 

b) bardzo dobrą (5),  jeżeli: 

− opanował zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową danego 
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przedmiotu; 

− sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

c) dobrą (4),  jeżeli: 

− nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych podstawą 

programową, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania 

podstawowe; 

− poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o stosunkowo wysokim stopniu trudności; 

d) dostateczną (3),  jeżeli: 

− opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań 

podstawowych; 

e) dopuszczającą (2), jeżeli: 

− ma braki w opanowaniu wymagań podstawowych, które jednak nie przekreślają 

możliwości uzyskania wiedzy z tego przedmiotu; 

− przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności; 

f) niedostateczną (1), jeżeli: 

− nie zdobył i nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

podstawowych w stopniu umożliwiającym mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu; nie skorzystał z danej mu szansy uzupełnienia braków.  

Ocena zachowania uczniów 

§9 

1. Uczeń otrzymuje śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania: 

2. wzorowe, 

3. bardzo dobre, 

4. dobre, 

5. poprawne, 

6. nieodpowiednie, 

7. naganne. 

2. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania: 

Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra. 

a) ocena wzorowa: 

− wypełnia postanowienia Statutu, 

− jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole, 

− jest uczciwy, nie ściąga na sprawdzianach, 

− nie spóźnia się, 

− w dzienniku elektronicznym lub dzienniczku papierowym uwag nie ma wpisów  

o negatywnym zachowaniu, 

− jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych przez 

nauczyciela, 

− uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości, 
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− ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione, 

− nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, 

− szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, 

− umie wszystkie spory rozstrzygnąć w drodze negocjacji i mediacji, 

− wyróżnia się w stosunkach koleżeńskich, chętnie pomaga innym, 

− chętnie pracuje społecznie, lecz nie kosztem lekcji, 

− osobowość godna naśladowania, 

− kultura osobista na bardzo wysokim poziomie, nigdy nie używa wulgarnego 

słownictwa, 

− nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających; 

b) ocena bardzo dobra: 

− przestrzega Statutu, 

− chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły,  

− ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione,  

− ma nie więcej niż  3 spóźnienia, 

− nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, 

− jest kulturalny, nie używa wulgarnego słownictwa, nie przeszkadza 

w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z rówieśnikami, 

− jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów, 

− bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, 

− nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających 

i szkodliwych dla zdrowia, 

− dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli, 

− uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości; 

c) ocena dobra: 

− przestrzega Statutu, 

− pracuje na miarę swoich możliwości, 

− wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

− ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, 

− w półroczu ma nie więcej niż  5 spóźnień, 

− nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, 

− nie uczestniczy w kłótniach i bójkach, 

− zachowuje się kulturalnie, 

− nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i 

szkodliwych dla zdrowia, 

− bierze udział w życiu klasy i szkoły, 

− przestrzega norm obowiązujących w szkole, 

d) ocena poprawna: 

− sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w Statucie, 

− stara się uczyć systematycznie, 

− w półroczu ma nie więcej niż 8 spóźnień, 

− w półroczu ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych, 

− mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

− zdarza mu się niszczyć mienie klasy i szkoły, 
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− zdarza mu się wchodzić w konflikty, źle zachowywać na wycieczkach, imprezach 

szkolnych, zawodach, 

− nieumyślnie stwarza niebezpieczne sytuacje, 

− nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających, 

− wykazuje chęć poprawy, dotrzymuje słowa, pracuje nad poprawą; 

− nie poniża innych; 

− przeszkadza kolegom i nauczycielom podczas zajęć; 

e) ocena nieodpowiednia: 

− wielokrotnie i świadomie dopuszczał się łamania postanowień Statutu; 

− nie przestrzega norm obowiązujących w szkole,  

− dopuszcza się agresji słownej w Internecie,  

− dopuszcza się stalkingu (uporczywego nękania), ciągłego prześladowania 

i nagabywania innych osób, 

− jego zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego i innych, samowolnie 

opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, 

− przynosi niebezpieczne narzędzia, 

− pali papierosy, pije alkohol, używa środki odurzające i szkodliwe dla zdrowia, 

− wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny, wulgarny w stosunku 

do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów, 

− w ciągu półrocza otrzymuje powtarzające się uwagi o niewłaściwym zachowaniu, 

świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania, 

−  w półroczu ma nie więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych, 

− nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy, 

− nie wykazuje chęci naprawienia wyrządzonej szkody, 

− nie okazuje szacunku dorosłym i kolegom, 

− nagminnie przeszkadza kolegom i nauczycielom podczas zajęć; 

f) ocena naganna: 

Uczeń jest pod nadzorem kuratora i policji. 

Uczeń świadomie i celowo łamie normy obowiązujące w szkole, a w szczególności: 

− nie szanuje godności osobistej drugiego człowieka, 

− jest agresywny, brutalny i wulgarny, 

− nie szanuje poglądów i przekonań innych ludzi, 

− celowo niszczy mienie szkoły, 

− wyraźnie reprezentuje postawę negacji wszelkich wartości, wywierając w ten 

sposób destrukcyjny wpływ na innych, 

− hamuje inicjatywy innych uczniów, narażając ich na straty moralne i materialne 

(przemoc wobec słabszych), 

− wykazuje brak dbałości o zdrowie własne i kolegów, 

− znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, 

zastraszenie, 

− wchodzi w konflikt z prawem. 

3. Ocenę zachowania obniża się, jeżeli uczeń ma godziny nieusprawiedliwione.  Uczeń, który 

opuścił w półroczu ponad 50 godzin bez usprawiedliwienia, otrzymuje automatycznie 

ocenę naganną z zachowania. 
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4. Nieodpowiednia i niższa ocena zachowania wyklucza uczestnictwo w poczcie 

sztandarowym oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

5. Przy wystawianiu ocen zachowania brane są pod uwagę propozycje ocen innych 

nauczycieli, uczniów oraz samoocena ucznia. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej.  

§ 10 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 11 

1. Nauczyciel może nie klasyfikować ucznia, który opuścił powyżej 50% zajęć z danego 

przedmiotu. 

2. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności, o których mowa w ust. 1, uczeń ma 

prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Jeśli nieobecności, o których mowa w ust. 1, są nieusprawiedliwione Rada Pedagogiczna 

może (na prośbę ucznia, jego rodziców/opiekunów prawnych) wyrazić zgodę na zdawanie 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program 

nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Dla tego ucznia egzamin 

klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zajęć technicznych, 

plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, 

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

6. Tryb i termin egzaminu klasyfikacyjnego, liczbę przedmiotów zdawanych w ciągu 

jednego dnia ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi,  

a w ostatecznym wypadku informując rodziców/opiekunów prawnych. Z zastrzeżeniem,  

że egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

7. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz poprawkowego z zajęć 

edukacyjnych dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

2. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

3. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
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4. jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

8. Za zgodą przewodniczącego komisji obserwatorem egzaminu może być wychowawca 

klasy, do której uczęszcza uczeń. Nie posiada on jednak prawa głosu. 

9. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego zachowania dyrektor powołuje komisję 

w składzie: 

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

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego oraz klasyfikacyjnego sporządza się 

protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą 

informację o jego ustnych odpowiedziach.  

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych dokumentacja dotycząca 

egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego jest udostępniania do wglądu uczniowi 

lub jego rodzicom/opiekunom prawnym. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września 

danego roku kalendarzowego. 

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

§ 12 

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 13 

1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

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

lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się nie 

później niż w terminie 2 dni od dnia ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych lub rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

Zastrzeżenia przedstawia rodzic/opiekun prawny w formie pisemnego wniosku złożonego 

w sekretariacie szkoły. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
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zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych– przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2a), uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi, ale sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

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

zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. Do protokółu, o którym mowa w ust.5, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

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

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 14 

1. W klasach I-III uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.  

2.  Na wniosek rodziców /opiekunów prawnych i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

i po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

3.  Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności 

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

5. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich przedmiotów określonych 

w szkolnym planie nauczania oceny wyższe od oceny niedostatecznej. Uwzględniając 
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możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz  

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

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę 

klasyfikacyjną.  

§ 15 

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

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich – datę dzienną ustala Dyrektor Szkoły. 

2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpi w wyznaczonym terminie do egzaminu 

poprawkowego lub klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, 

ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

5. Rada Pedagogiczna szkoły podstawowej, mając na uwadze możliwości edukacyjne 

ucznia, może jeden raz w ciągu całego etapu nauki promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. 

§ 16 

1. Uczeń, rodzic/opiekun prawny ma prawo składać wniosek o zmianę proponowanej oceny 

rocznej klasyfikacyjnej lub zachowania w przypadku rozbieżności między oceną 

śródroczną i roczną, przy czym wniosek o zmianę może dotyczyć oceny niekorzystnej dla 

ucznia. Wniosek składa rodzic/opiekun prawny w formie pisemnej  

w sekretariacie szkoły.  

2. Tryb ubiegania się ucznia o zmianę rocznej oceny klasyfikacyjnej: 

a) uczeń (rodzic/opiekun prawny) ma obowiązek zapoznać się z proponowanymi ocenami 

rocznymi, 

b) uczeń (rodzic/opiekun prawny) otrzymuje propozycję ocen rocznych z poszczególnych 

przedmiotów na 7 dni roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, 

c) uczeń (rodzic/opiekun prawny) ma prawo w ciągu 2 dni od otrzymania informacji 

o proponowanych ocenach rocznych złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły  

o egzamin weryfikujący ocenę pozytywną na wyższą niż przewidywana, 

d) dyrektor niezwłocznie rozpatruje wnioski i powołuje komisję w składzie: 

3. dyrektor (lub wicedyrektor) jako przewodniczący, 

4. wychowawca lub inny wskazany przez przewodniczącego komisji nauczyciel, 

5. nauczyciel przedmiotu, 

e) uczeń (rodzic/opiekun prawny) ma obowiązek zapoznać się z decyzją komisji, 

f) komisja podaje termin egzaminu, który może odbyć się w dniu posiedzenia komisji lub 
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następnym, 

g) egzamin w zależności od specyfiki przedmiotu może mieć formę pisemną i ustną oraz 

ustną i praktyczną (zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, muzyka, plastyka, 

wychowanie fizyczne); komisja sporządza protokół z przebiegu egzaminu,  

h) na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń 

(rodzic/opiekun prawny) ma obowiązek zapoznać się z wynikiem egzaminu. 

3. Tryb ubiegania się ucznia o zmianę rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) uczeń (rodzic/opiekun prawny) ma obowiązek zapoznać się z proponowaną roczną 

oceną zachowania, 

b) uczeń (rodzic/opiekun prawny) otrzymuje propozycję oceny rocznej z zachowania 

na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

c) uczeń (rodzic/opiekun prawny) ma prawo w ciągu w ciągu 2 dni od otrzymania 

informacji o proponowanej ocenie rocznej złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły 

o weryfikację oceny na wyższą niż przewidywana; wniosek składa rodzic/opiekun 

prawny w formie pisemnej w sekretariacie szkoły, 

d) dyrektor niezwłocznie rozpatruje wnioski i powołuje komisję w składzie: 

− dyrektor (lub wicedyrektor) jako przewodniczący, 

− wychowawca,  

− 1 nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie wskazany przez 

przewodniczącego komisji, 

− pedagog, 

e) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów-w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji, ustalona ocena jest ostateczna, 

f) uczeń (rodzic/opiekun prawny) ma obowiązek zapoznać się z decyzją komisji, 

g) posiedzenie komisji odbywa się w dniu rozpatrzenia wniosków i powołania komisji, 

h) komisja sporządza protokół, w którym zostaje zapisana ustalona ocena z zachowania 

wraz z uzasadnieniem. 

4. Uczeń kończy klasę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

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

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

5. W przypadku, gdy uczeń realizuje obowiązek szkolny w formie edukacji domowej, 

warunkiem wystarczającym do uzyskania świadectwa z wyróżnieniem jest otrzymanie 

średniej ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w 

szkole danego typu (z uwzględnieniem zasad dotyczących laureatów i finalistów 

konkursów przedmiotowych), uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe 

od oceny niedostatecznej. 
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

I. Postanowienia ogólne 
1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy 

pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem. 

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną. Na 

podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub 

zaburzenia.  

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio 

nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy   w bieżącej pracy z 

uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, 

w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. 

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w e-dzienniku, 

dzienniczku ucznia/telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem. 

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia rozwijające 

uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli 

uczących w klasie.  

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale.  

8. Po dokonanych ustaleniach wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–

pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły. 

9. Wychowawca współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami 

zatrudnionymi w szkole. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości przydziału godzin nauczycielom w ramach 

art. 42 KN, z zachowaniem 40-godzinnego wymiaru czasu pracy. 

11. ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się 

rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w e-dzienniku lub  

listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza 

otrzymanie informacji.  

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu 

dziecku. 

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją 

i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.  

II. Uczniowie zdolni 
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14. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, 

uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych.  

15. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa 

wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.  

16. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  

i uzdolnieniami uczniów. 

17. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich 

prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela. 

III.  Indywidualna pomoc psychologiczno-terapeutyczna 
18. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o niedostosowaniu 

społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem. 

19. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny 

oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

20. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co 

najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

21. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda 

lub inny specjalista.  

22. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane 

udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony 

danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych 

dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może 

uczestniczyć w pracach zespołu. 

23. Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej opracowuje indywidualny program 

edukacyjno – terapeutyczny. 

24. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany 

poprzedni program.  

25. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy 

z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań 

o charakterze socjoterapeutycznym, 
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26. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora 

szkoły zgodnie z przepisami;  

27. działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania 

z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.  

28. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia.  

29. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia.  

30. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – 

terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu.                  

31. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę możliwości przydziału godzin 

nauczycielom w ramach art. 42 KN, z zachowaniem 40-godzinnego wymiaru czasu pracy. 

32. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 

edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń 

zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju 

ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań. 

IV  Obowiązki nauczycieli 
33. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej uczniom należy: 

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów; 

2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

3) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;  

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:   

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie 

tego orzeczenia; 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na 

podstawie tej opinii; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywi-

dualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości. 

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, nauczyciel odnotowuje 

w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.  

5) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia; 

6) dostosowywanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia;  

7) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy; 

Załącznik nr 7 



 

5 3  

8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej 

pomocy; 

9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –

wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym  

i innych specjalistycznych); (prowadzenie Dziennika innych zajęć nauczyciela – 

zgodnie z wewnętrznym ustaleniem Rady Pedagogicznej/porozumieniem między 

Radą Pedagogiczną a dyrekcją szkoły. 

10) współdziałanie  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                      

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń 

i komunikowania postępów ucznia; 

11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

13) stosowanie oceniania wspierającego ucznia. 
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