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Rozdział I 

Nazwa szkoły i informacje o szkole. 

 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi    

w Kielcach.  

2. Siedzibą szkoły jest budynek i posesja przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach. 

 

§ 2 

 W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach, 

zwanego dalej „Zespołem” wchodzą następujące szkoły zwane dalej „Szkołami”: 

1. Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza           

w  Kielcach,  

1a. W Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza  w 

Kielcach tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania 

przedszkolnego, umożliwiające odbycie dzieciom w wieku pięciu i sześciu lat 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 

2. Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach,  

3. VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza 

w Kielcach. 

4. W Zespole używane są pieczęcie: 

a) „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach, 

25-705 Kielce, ul. Krzemionkowa 1”, 

b) „Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w ZSO 

nr 15 w Kielcach, 25-705 Kielce, ul. Krzemionkowa 1”, 

c) „Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w ZSO nr 15 w 

Kielcach, 25-705 Kielce, ul. Krzemionkowa 1”, 

d) „VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w 

ZSO nr 15 w Kielcach, 25-705 Kielce, ul. Krzemionkowa 1”, 

oraz pieczęcie urzędowe: 

a) „Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza 

w Kielcach”, 

b) „Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Kielcach”, 

c) „VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza 

w Kielcach”, 
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d) „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach” 

 

§ 3 

1. Zespół jest publiczną placówką oświatową w rozumieniu art. 7 Ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

2. Zespół jest jednostką budżetową, prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych 

w Ustawie o finansach publicznych. 

3. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. 

Sienkiewicza w Kielcach, Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. 

Sienkiewicza w Kielcach i VIII Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w 

Kielcach są pracownikami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kielcach. 

 

§ 4 

 Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Kielce. 

 

§ 5 

 Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Świętokrzyski Kurator Oświaty 

w Kielcach. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 6 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, 

2) stwarza absolwentom możliwość dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, 

2. Szkoła realizuje zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny poprzez: 
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1) umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, językowej i 

religijnej, 

2) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, organizowanie opieki nad 

uczniami niepełnosprawnymi przez indywidualizację nauczania, 

3) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych 

programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, 

 4) podejmowanie działań adaptacyjnych wśród pierwszoklasistów oraz wśród dzieci 

oddziałach przedszkolnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw, a także 

podczas imprez szkolnych oraz wycieczek, przy czym: 

1) w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniowie przebywają w pracowniach i sali 

gimnastycznej pod opieką prowadzącego zajęcia nauczyciela, 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia może (w razie konieczności) opuścić salę powierzając na 

czas swojej nieobecności opiekę nad uczniami innemu nauczycielowi, 

3) w czasie przerw opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele pełniący dyżury na 

korytarzach, w szatni i przy wejściu do szkoły, wg harmonogramu zatwierdzonego przez 

Dyrektora i umieszczonego w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie lub portierni, 

4) w przypadku nieobecności w szkole nauczyciela wyznaczonego do pełnienia dyżuru, 

Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela mającego pełnić dyżur w zastępstwie, 

5) w razie zaistniałej konieczności nauczyciel pełniący dyżur może chwilowo opuścić 

miejsce dyżurowania powierzając uprzednio opiekę nad uczniami innemu nauczycielowi, 

6) podczas imprez szkolnych i zajęć poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawują 

nauczyciele organizujący imprezy oraz wyznaczeni do pomocy przez Dyrektora szkoły 

inni nauczyciele; można także do sprawowania opieki nad uczniami angażować 

rodziców, 

7) liczbę nauczycieli – opiekunów w zależności od liczebności grupy określają odpowiednie 

przepisy, 

8) teren szkoły jest objęty systemem telewizji przemysłowej, 

9) Dyrektor szkoły powierza każdy oddział klasowy szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej „wychowawcą”, 

10) dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, 

11) uczniowie i ich rodzice mają prawo wnioskować o zamianę wychowawcy, w tym 

przypadku samorząd klasowy lub rodzice składają do Dyrektora szkoły umotywowany 

wniosek podpisany przez 2/3 ogółu uczniów danej klasy lub ich rodziców. Decyzję o 

odwołaniu bądź pozostawieniu dotychczasowego wychowawcy podejmuje Dyrektor 

szkoły, 
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12) wychowawca klasy w uzasadnionych przypadkach może zrezygnować z wychowawstwa 

za zgodą Dyrektora szkoły. 

§ 6a 

Oddziały przedszkolne 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku 

z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności. 

2. Do podstawowych zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu  

w oddziale; 

2) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka; 

3) współpraca z rodziną oraz pomoc w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do 

nauki szkolnej; 

3. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci realizujące roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne. 

4. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 

5. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu  

o wybrany program wychowania przedszkolnego, uwzględniający podstawę programową 

wychowania przedszkolnego, realizację współczesnych koncepcji dydaktycznych oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych. 

6. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 

7. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych jest dostosowany do potrzeb  

i możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym  trwa 60 minut. 

9. Na wniosek  rodziców/ prawnych opiekunów i po zatwierdzeniu go przez Dyrektora 

szkoły w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe rozwijające 

zainteresowania dzieci. 

10. W oddziałach przedszkolnych organizuje się dodatkowo naukę religii. Czas trwania zajęć 

religii wynosi 30 minut. 

11. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia uwzględniający 

zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców/ prawnych opiekunów 

zatwierdzony przez Dyrektora szkoły. 

12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy 

rozkład  dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

13. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców/ prawnych 

opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo na 

podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów. Osoba ta w 

momencie odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego powinna posiadać przy sobie 

dowód tożsamości i okazać go na żądanie nauczyciela. Rodzice zobowiązani są 

przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci. 
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14. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa [np. osoba będąca (w rozumieniu nauczyciela) pod wpływem alkoholu, 

narkotyków i innych środków psychotropowych lub zachowująca się podejrzanie]. W 

takiej sytuacji nauczyciel ma obowiązek nawiązać kontakt  

(np. telefoniczny) z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka i o tym fakcie 

powiadamia Dyrektora szkoły.  

15. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest poinformować  o zaistniałym fakcie 

telefonicznie rodziców/ prawnych opiekunów.  

16. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami, 

nauczyciel powiadamia Dyrektora szkoły, który następnie o niemożności skontaktowania 

się z rodzicami/ prawnymi opiekunami zawiadamia najbliższy komisariat policji.  

 

Rozdział III 

Organy szkoły 

§ 7 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy szkoły działają i podejmują decyzje w granicach swych kompetencji, 

określonych w Ustawie o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej 

podstawie. 

3. Każdy z organów szkoły jest zobowiązany do przekazywania rzetelnych informacji 

pozostałym organom. Za przekazywanie informacji odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły. 

4. Za rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami szkoły odpowiedzialny 

jest  Dyrektor, który: 

1) zapoznaje się z istotą konfliktu, 

2) zasięga opinii innych organów szkoły, 

3) przeprowadza mediacje między stronami, 

4) informuje strony o sposobie rozwiązania konfliktu, 

5. W przypadku, gdy stroną konfliktu jest Dyrektor szkoły, rozwiązanie konfliktu leży w 

gestii organu prowadzącego. 
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§ 8 

 Dyrektora szkoły powołuje się zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zakres jego obowiązków 

jest ustalony odrębnymi przepisami. 

 

§ 9 

1. Do obowiązków Dyrektora szkoły należy kierowanie całokształtem działalności szkoły, a 

w szczególności: 

1) opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły, 

2) dobór pracowników, ich zatrudnianie i zwalnianie, 

3) opracowanie zakresu obowiązków pracowników, 

4) opracowanie planów finansowych szkoły, ich konsultacji z Radą Rodziców lub z 

powodu jej braku Radą Pedagogiczną, 

5) pełnienie nadzoru pedagogicznego, 

6) ocenianie kadry pedagogicznej, 

7) organizowanie współdziałania pomiędzy organami szkoły oraz wymiany informacji 

pomiędzy nimi, 

8) rozwiązywanie konfliktów wewnątrzszkolnych, 

9) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego 

rozwoju, 

10) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki, 

11) dbałość o stan techniczny budynku i terenów wokół szkoły, 

12) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych, 

13) troska o rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

14) reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

15) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia.  

2. Dyrektor szkoły ma prawo do; 

1) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły, zgodnie z kodeksem pracy, ustawą o 

systemie oświaty i Kartą Nauczyciela, 

2) wydawania poleceń wszystkim pracownikom szkoły, 

3) przyznawania nagród, 
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4) wystąpienia z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń i nagród, 

5) premiowania i nagradzania pracowników niepedagogicznych, 

6) udzielania kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy, 

7) formułowania oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, 

8) zmiany wychowawcy klasy ze względów organizacyjnych, 

9) przyjmowania uczniów zmieniających szkołę, 

10) podpisywania wszystkich dokumentów wychodzących ze szkoły. 

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności szkoły, a w szczególności za: 

1) wprowadzanie działań innowacyjnych, 

2) opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły, 

3) współpracę między organami szkoły, 

4) rozwiązywanie konfliktów wewnątrz szkoły, 

5) właściwe dysponowanie finansami szkoły. 

4. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze za zgodą 

organu prowadzącego. 

5. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez Dyrektora w zakresie: 

1) kierowania i nadzorowania pacy dydaktycznej, 

2) kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej, 

3) kierowania i nadzorowania pracy administracyjno – gospodarczej, 

4) analizowania i oceniania efektów realizacji programów nauczania, 

5) udzielania pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

6) zapewniania warunków współpracy szkoły z organizacjami działającymi w szkole, 

środowisku i mieście, 

7) kształtowania odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole, 

8) wykonywanie innych zadań wynikających z innych przepisów szczególnych. 

 

§ 10 

1. W każdej Szkole wchodzącej w skład Zespołu działa Rada Pedagogiczna stanowiąca 

kolegialny organ realizujący zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 
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3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności: 

1) zatwierdza plany pracy szkoły, 

2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) uchwala program wychowawczy szkoły i profilaktyczny w porozumieniu z Radą 

Rodziców, 

6) oddelegowuje swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora szkoły,  

7) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego w sprawie nadania szkole 

imienia, 

8) Rada Pedagogiczna Zespołu przygotowuje projekt zmian w statucie szkoły i uchwala 

je. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:  

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły,  

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych 

wyróżnień,  

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych,  

5) indywidualny program lub tok nauki,  

6) powierzenie i odwołanie ze stanowisk kierowniczych, 

3. Rada Pedagogiczna szkoły obraduje na powołanych przez siebie zespołach problemowo-

zadaniowych: 

1) zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 

promowania uczniów, po zakończeniu nowych zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb, 

2) zebrania Rady mogą być organizowane: z inicjatywy przewodniczącego, co najmniej 

1/3 członków Rady, organu prowadzącego szkołę, 

3) przewodniczący Rady przygotowuje, ustala termin, zawiadamia o porządku Rady, 

prowadzi zebranie. O planowanym terminie i porządku rady przewodniczący 
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zawiadamia na tydzień wcześniej. W uzasadnionych przypadkach termin ten może 

ulec skróceniu. 

4) podejmowanie uchwał i wniosków przez Radę Pedagogiczną jest ważne w obecności 

co najmniej 2/3 członków Rady, zwykłą większością głosów, 

5) obecność członków Rady jest obowiązkowa, z udziału w zebraniu Rady może 

zwolnić tylko przewodniczący Rady, 

6) zebrania Rady Pedagogicznej i zespołów problemowych są protokołowane, 

7) członek Rady Pedagogicznej winien zapoznać się z protokołem zebrania Rady 

Pedagogicznej w ciągu 7 dni od dnia jego udostępnienia. Po tym terminie, jeśli nie 

wniósł uwag do jego treści do przewodniczącego Rady, a był obecny na Radzie, 

uważa się, iż protokół został przyjęty; 

8) nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

4. Dyrektor szkoły na zebraniu plenarnym, w którym biorą udział Rady wszystkich Szkół 

Zespołu, przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej, niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o 

działalności szkoły 

5. Praca w zespołach przedmiotowych i problemowo- zadaniowych: 

1) powołanie i ustalenie składu zespołów przedmiotowych Rady Pedagogicznej odbywa 

się na zebraniu Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny; 

2) ustalenie składu i zasady pracy zespołów problemowo-zadaniowych Rady 

Pedagogicznej reguluje „Regulamin pracy zespołów działających w strukturze Rady 

Pedagogicznej ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach; 

3) zespoły problemowe Rady Pedagogicznej mają prawo podejmowania różnorodnych 

zadań służących podniesieniu jakości nauczania, wychowania, spraw opiekuńczych 

oraz kształcenia nauczycieli, w tym: przedstawienie wniosków na Radzie 

Pedagogicznej do wyróżnień, nagród i kar uczniów, łącznie ze skreśleniem ucznia z 

listy uczniów, innych bieżących spraw wynikających z życia i potrzeb szkoły, decyzje 

zespołów są podejmowane zwykłą większością głosów i są protokołowane. 

 

§ 11 

1. W Zespole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. W skład 

Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły. 
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3. Rada Rodziców występuje do Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i 

opiniami dotyczącymi spraw szkoły. Wnioski Rady Rodziców nie mają charakteru 

wiążącego. 

4. Rada Rodziców udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu. 

5. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program 

wychowawczy szkoły i program profilaktyki. 

6. Rada Rodziców przekazuje organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinię na temat pracy szkoły. 

7. Rada Rodziców deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora szkoły. 

8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł. 

9. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

 

§ 12 

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

dzieci. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w danej 

klasie, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania 

uczniów, 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskiwania informacji, porad i pomocy szczególnie ze strony wychowawcy, 

pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swych dzieci. 

2. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji, dyskusji na tematy 

wychowawcze, pogadanki pedagoga. Spotkania takie organizuje się raz na kwartał. 

3. Szkoła zobowiązuje się do powiadamiania rodziców na miesiąc przed  zakończeniem 

zajęć dydaktycznych w każdym semestrze o przewidywanych ocenach  z zajęć 

dydaktycznych i ocenie  zachowania. Powiadomienie o przewidywanych  ocenach 

niedostatecznych ma formę pisemną lub ustną z dokonaniem wpisu do dziennika 

potwierdzonego podpisem rodzica. Nieobecność rodzica na zebraniu zwalnia szkołę z 

obowiązku przekazania informacji rodzicowi. 

4. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami uczniów co  najmniej trzy razy w semestrze. 

5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz 
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opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu 

na postać i sposób przekazywania tych informacji.  

 

§ 13 

 

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

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Uczniowie szkoły mają prawo i obowiązek wybrać spośród siebie Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego, w skład, którego wchodzą: 

1) przewodniczący, 

2) zastępca przewodniczącego, 

3) kronikarz, 

4) skarbnik. 

4. Samorząd Uczniowski posiada własny regulamin pracy, który jest uchwalony przez ogół 

uczniów. 

5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności: 

1) wymagań programów nauczania, planów wychowawczych, 

2) organizacji życia szkoły, 

3) redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

4) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły, 

4) wyboru nauczyciela opiekuna samorządu 

5) przedstawia opinię dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów – dotyczy uczniów 

Liceum. 

 

Rozdział IV 

Organizacja szkoły 

§ 14 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

2. Dyrektor szkoły może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych w wymiarze: 
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1) dla szkoły podstawowej – do 6 dni, 

2) dla gimnazjum – do 8 dni, 

3) dla liceum ogólnokształcącego – do 10 dni. 

3. Dyrektor szkoły w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów i rodziców o 

ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

4. W dniach, o których mowa w ust. 2 szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. 

5. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry (okresy). Semestr I (pierwszy) kończy się w 

ostatni piątek stycznia. 

 

§ 15 

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

określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania - do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ 

prowadzący szkołę do dnia 31 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin 

zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem 

wykonywania  niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym.  

5. Szkoła może prowadzić również inne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

6.  Zajęcia wymienione w ust. chyba 5  pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 

1) zajęcia w Zespole rozpoczynają się o godzinie 800. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z 

przerwą międzylekcyjną 10 minut oraz przerwa dłuższa: 20 minut – obiadowa, od 

godz. 13.30 przerwa trwa 5 min.  

2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w 

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

tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III 

Szkoły Podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć. 
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3) Rada Pedagogiczna Zespołu, po zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów, za 

pośrednictwem wychowawców może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas 

rozpoczęcia zajęć szkolnych, a także inny czas trwania przerw międzylekcyjnych. 

7. Dyrektor szkoły na wniosek nauczycieli, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, organizuje zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia. Zasady organizacji tych zajęć określają odrębne przepisy. 

8. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przyjętymi procedurami. 

9. W szkole podstawowej nauczany język obcy to: język angielski. 

10. W gimnazjum nauczane języki obce to: język angielski i do wyboru: język niemiecki lub 

język hiszpański. 

11. W liceum – drugim językiem obcym jest do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski.  

12. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych 

gimnazjum i liceum przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. 

Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o 

określonym poziomie znajomości języka. 

13. Uczniowie gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego, dokonują wyboru rodzaju 

zajęć artystycznych z oferty zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły do realizacji 

w kolejnym roku szkolnym, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu 

możliwości organizacyjnych szkoły. 

14. Formą pracy wychowawczej jest organizacja wycieczek dla zespołów klasowych. 

Wycieczki są organizowane zgodnie z przyjętym regulaminem. 

15. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone zostały: 

1) w załączniku nr 1 dla Szkoły Podstawowej, 

2) w załączniku nr 2 dla Gimnazjum, 

3) w załączniku nr 3 dla Liceum. 

16. Uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w 

normalnym trybie, szkoła na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym 

zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia kieruje do gimnazjum z klasami 

przysposabiającymi do zawodu. 

17. W Zespole w czasie zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych elektronicznych odtwarzaczy. 

§ 16 

1. Przebieg procesu nauczania jest dokumentowany. Szkoła prowadzi dokumentację 

wymaganą przepisami prawa. 

2. Szkoła prowadzi suplement do pomocy pedagogiczno-psychologicznej (dziennik) dla 

każdego oddziału . 
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§ 17 

1. Dla uczniów szkoły podstawowej, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu 

na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła 

organizuje świetlicę. 

2. Świetlica pracuje zgodnie z przyjętym regulaminem. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w 

grupie nie powinna przekraczać 25.  

4. Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy określa regulamin świetlicy. 

5. Obowiązki i zadania nauczyciela – wychowawcy i kierownika świetlicy określają 

zakresy czynności ustalone przez dyrektora szkoły. 

6. Dokumentacja świetlicy: 

1) roczny plan pracy świetlicy, 

2) miesięczne plany pracy, 

3) plany pracy kółek zainteresowań, 

4) ramowy rozkład zajęć dnia i tygodnia, 

5) kalendarz imprez, 

6) dzienniki zajęć, 

7) sprawozdania, 

8) karta zgłoszeń wychowanka. 

7. Zadania świetlicy: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 

pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 

3) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i 

czystości, 

4) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności, 

5) udział dzieci w konkursach świetlicowych międzyszkolnych, 

 

§ 18 
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1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w Zespole jest zorganizowana stołówka. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym zasady odpłatności za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Stołówka pracuje zgodnie z regulaminem ustalonym w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

 

§ 19 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki szkolnej korzystają: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu materiałów wypożyczonych z 

biblioteki. 

3. Biblioteka działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

4. Zbiory biblioteczne udostępnia się od poniedziałku do piątku. Godziny pracy biblioteki 

ustala dyrektor szkoły, zgodnie z potrzebami szkoły. 

5. W skład biblioteki wchodzą dwa pomieszczenia: jedno służące do gromadzenia zbiorów z 

podręczną czytelnią, drugie służące jako czytelnia oraz pomieszczenie do realizacji lekcji 

bibliotecznych i imprez kulturalno-oświatowych. W czytelni funkcjonuje Centrum 

Informacji Multimedialnej. 

6. Do podstawowych form i zadań pracy nauczyciela bibliotekarza należą: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych związanych z nauką i indywidualnymi 

zainteresowaniami uczniów, 

2) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji naukowej w tym 

multimedialnej, 

3) kształcenie kultury czytelniczej, 

4) udzielanie nauczycielom pomocy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

5) wskazanie odpowiedniej literatury uczniom mającym trudności w nauce, 

6) tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej młodzieży, 

7) stosowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, 

8) współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami kultury. 
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7. Nauczyciel bibliotekarz przeprowadza w ciągu roku co najmniej jedną lekcję biblioteczną 

w każdej klasie według rocznego planu pracy biblioteki. 

8. Czynności organizacyjno-techniczne bibliotekarza obejmują: 

1) organizację i administrację biblioteki, 

2) gromadzenie zbiorów, 

3) opracowanie biblioteczne zbiorów, 

4) technikę udostępniania zbiorów, 

5) planowanie, sprawozdawczość, statystykę biblioteczną. 

9. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada materialnie za całość powierzonych mu zbiorów. 

10. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, inne środki i materiały niezbędne do realizacji 

planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz opracowuje katalog zbiorów 

audiowizualnych pozostających w pracowniach. 

11. Nadzór nad biblioteką szkoły sprawuje upoważniony wicedyrektor. 

12. W bibliotece znajduje się statut  i regulaminy szkolne w formie papierowej. Na stronie 

internetowej szkoły  udostępnione są statut i wybrane regulaminy. 

 

Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 20 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych zgodnie 

z Ustawą Karta Nauczyciela i Kodeksem Pracy.  

2. Dyrektor szkoły może w ramach posiadanych środków finansowych tworzyć stanowiska 

kierownicze za zgodą organu prowadzącego szkołę. Dyrektor sporządza szczegółowy zakres 

czynności dla każdego stanowiska kierowniczego. 

 

§ 21 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za 

jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów na terenie szkoły i 

podczas wycieczek szkolnych. 

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczyciel otrzymuje na plenarnej Radzie 

Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny. 
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3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 

szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

4. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora 

na wniosek zespołu.  

5. Nauczyciel odpowiada za prawidłową realizację procesu dydaktycznego. 

6. Nauczyciel wykazuje dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny. 

7. Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich uzdolnienia i zainteresowania. 

8. W swojej pracy posługuje się bezstronnością i obiektywizmem w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych i rozpoznawaniu potrzeb uczniów. 

9. Doskonali swój warsztat pracy i podnosi poziom swojej wiedzy merytorycznej. 

10. Przedstawia na zespołach problemowych Rady Pedagogicznej wyniki doświadczeń swojej 

pracy. 

11. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru programu nauczania,  

2) samodzielnego programu dla swoich uczniów, w tym programów autorskich 

wprowadzonych zgodnie z przepisami prawa, 

3) modyfikowania i wykorzystania w dowolny sposób programów dopuszczonych 

przez ministerstwo do użytku szkolnego i zamieszczonych w odpowiednim 

wykazie,  

4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów.  

§ 21a 

 

1. Nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych obowiązują dodatkowo następujące 

zadania: 

1) wybranie programu wychowania przedszkolnego, opracowanie własnego lub 

modyfikowanie programu innych autorów; 

2) odpowiednie zorganizowanie czasu przebywania w oddziale poprzez: 

a) organizację zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych 

dzieci, 

b) organizowanie gier i zabaw w pomieszczeniach lub na placu zabaw, 

c) organizowanie spacerów poza teren placówki; 
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3) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych pięciolatków i sześciolatków 

oraz ich podsumowanie w październiku / listopadzie a po raz drugi w kwietniu w roku 

poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 

4) przeprowadzenie diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w 

szkole podstawowej; 

5) przekazanie rodzicom pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w 

szkole podstawowej. 

 

§ 22 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i 

skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu 

całego etapu edukacyjnego. 

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

§ 23 

 

1. Zadania ogólnowychowawcze pedagoga szkolnego: 

1) diagnozowanie środowiska ucznia, 

2) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeniach szkolnych, 

3) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

4) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie, 

6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców, 

7) wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, 

8) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia, 

9) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb ucznia, 
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10) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

11) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

12) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: 

1) organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (zajęcia te prowadzone są 

przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych, liczba uczestników zajęć 

powinna wynosić od 4-8 uczniów), 

2) organizowanie zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych,  

3) organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, 

4) organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, 

5) organizowanie porad dla uczniów, 

6) organizowanie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

3. Powyższe zadania są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami, 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, 

3) podmiotami działającymi na rzecz rodziny dzieci i młodzieży. 

 

Rozdział VI 

Uczniowie szkoły 

 

§ 24 

Rekrutację uczniów do szkoły przeprowadza się na podstawie regulaminów rekrutacji przyjętych 

dla każdej Szkoły. 

                                                                    § 25  

 

1. Do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci 

(zgodnie z aktualnymi przepisami prawa), które  w danym roku kalendarzowym kończą 

odpowiednio pięć, sześć lub siedem lat   i nie odroczono im rozpoczęcia 

spełniania  obowiązku szkolnego, a także dzieci, w  stosunku do których podjęto decyzję  o 

wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej.  

1a. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do oddziału 

przedszkolnego nie dłużej niż do dziesiątego roku życia. 
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2.W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, 

w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 

upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 

organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej może zezwolić na spełnianie przez 

dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecko 

spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może 

otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej 

szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której 

dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

6. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający w jego obwodzie, którzy ukończyli 

szkołę podstawową, z wyłączeniem uczniów, którzy zostali przyjęci do innych szkół. 

7. Do Gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie spoza obwodu szkoły. Przyjęcie dzieci spoza 

obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy w Gimnazjum. 

8. Do trzyletniego Gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku 13-16 lat, nie dłużej niż do 

ukończenia 18 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna 

może zezwolić na uczęszczanie do Gimnazjum uczniowi pełnoletniemu. 

9. Przy tworzeniu klas z autorskimi programami można ustalić przyjmowanie uczniów na 

podstawie dodatkowego sprawdzianu kwalifikacyjnego.  

10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

a. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

b. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

c. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

d. zapewnienia dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków 

nauki określonych w zezwoleniu. 

11. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w 

obwodzie szkoły. 

12. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 26  



 22 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka 

Sienkiewicza oraz Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza 

w Kielcach przyjmuje się: 

     1) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły - z urzędu, na podstawie zgłoszenia dokonanego 

     przez rodziców/opiekunów prawnych; 

     2) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły - na wniosek rodziców, jeżeli szkoła 

     dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają, po 

przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. 

2.Rekrutacja do oddziałów integracyjnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego odbywa się w oparciu o złożony przez rodziców wniosek wraz z 

aktualnym orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej i kopią orzeczenia o 

niepełnosprawności kandydata 

1) liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 osób, w tym od 3 do 5 

uczniów niepełnosprawnych. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego,  

liczba uczniów niepełnosprawnych może być mniejsza. 

2) w zależności od potrzeb i warunków szkoły mogą być tworzone oddziały integracyjne dla 

uczniów:  

a) słabowidzących; 

b) słabosłyszących; 

c) z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się samodzielnie; 

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

e) z autyzmem i zespołem Aspergera; 

f) zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

3) w oddziale nie powinno znajdować się więcej niż jedno dziecko z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera; 

4) jeżeli liczba uczniów z niepełnosprawnością przekracza liczbę wolnych miejsc o 

przyjęciu decyduje rodzaj niepełnosprawności dziecka i spełnienie kryteriów 

rekrutacyjnych; 

5) uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, również w sytuacji, 

gdy jest to jedna z niepełnosprawności sprzężonych, nie podlegają rekrutacji. 

6) uczniowie nie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są rekrutowani 

do klasy integracyjnej na zasadach określonych dla uczniów klas masowych. 

3.  W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów 

klasowych decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

 

§ 27 
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1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej,  

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

poszanowania godności,  

3) korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,     

a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,  

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych,  

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 

kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania,  

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

9) prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno pedagogicznego i 

zawodowego,  

10) prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

biblioteki szkolnej na zasadach określonych w regulaminie szkoły, 

11) korzystania z opieki zdrowotnej  na warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

12)  obrony w przypadku łamania jego praw. Uczeń lub jego opiekun prawny w 

terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji  składa pisemny wniosek do Dyrektora szkoły z 

prośbą o zbadanie /wyjaśnienie  podejrzenia  łamania praw ucznia  zapisanych w 

Statucie. Dyrektor rozpatruje wniosek  w terminie 14 dni od jego wpłynięcia i  

podejmuje  stosowne kroki. 

2. Obowiązki uczniów: 

Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, zwłaszcza 

dotyczących:  

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły; 

3) godnego reprezentowania szkoły; 

4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę; 

5) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

6) dbałości o schludny wygląd (zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły określa 

dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców w stosownym zarządzeniu). 
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§ 28 

1. Statut szkoły określa rodzaj nagród i kar stosowanych wobec uczniów, oraz tryb 

odwołania się od kary. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność 

osobistą uczniów. 

2. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody za: 

1) postępy w nauce; 

2) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce; 

3) wzorowe sprawowanie na zewnątrz; 

4) wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie i reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

5) udział w życiu szkoły.  

3. Formy nagród: 

1) pochwała; 

2) świadectwo z wyróżnieniem; 

3) nagroda książkowa; 

4) nagroda rzeczowa; 

5) list pochwalny; 

6) dyplom; 

7) statuetka, 

8) Nagroda im H.Sienkiewicza. 

4. Uczniów mogą nagradzać:  

1) Wychowawcy; 

2) poszczególni nauczyciele przedmiotów; 

3) Dyrektor szkoły; 

4) Rada Rodziców. 

5. Uczniowie są karani za nieprzestrzeganie statutu szkoły w rozdziałach dotyczących ich 

samych m.in. za: 

1) opuszczanie zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia; 

2) niszczenie mienia szkoły i wandalizm; 

3) wejście w kolizję z prawem; 

4) używanie niektórych funkcji telefonów komórkowych zabronionych przez 

nauczyciela; 
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5) uleganie nałogom lub nakłanianie innych do spożywania używek, rozprowadzanie 

środków odurzających; 

6) stosowanie przemocy wobec kolegów, umyślne spowodowanie uszczerbku na 

zdrowiu innego ucznia; 

7) brak szacunku, lekceważący stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły; 

8) dopuszczanie się wielokrotnych kradzieży; 

9) demoralizowanie innych uczniów; 

10) zachowania zagrażające życiu i zdrowiu innych. 

6. Rodzaje kar:  

1) wpis do zeszytu uwag; 

2) upomnienie wychowawcy na piśmie z powiadomieniem rodziców; 

3) upomnienie Dyrektora szkoły na piśmie z powiadomieniem rodziców; 

4) nagana Dyrektora szkoły na piśmie udzielona w obecności rodziców z jednoczesnym 

pozbawieniem funkcji pełnionych na terenie szkoły; 

5) zawieszenie w niektórych prawach ucznia - do udziału w zajęciach szkolnych o 

charakterze rozrywkowym (np. dyskotece, ognisku itp.) i reprezentowania szkoły na 

zewnątrz; 

6) przeniesienie ucznia do innej klasy;  

7) przeniesienie do innej szkoły przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na wniosek 

Dyrektora szkoły w przypadku powtarzającego się rażącego nieprzestrzegania 

obowiązków ucznia i nieskuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły – 

dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum; 

8) skreślenie z listy uczniów - może być spowodowane popełnieniem przestępstwa lub 

wybrykiem chuligańskim zagrażającym zdrowiu i życiu osób drugich, absencja 

nieusprawiedliwiona na zajęciach – dotyczy uczniów Liceum. 

7. Decyzję w sprawie kar określonych w ust.6: 

1) pkt 1 podejmuje nauczyciel zatrudniony w ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Kielcach; 

2) pkt 2 podejmuje wychowawca oddziału; 

3) pkt 3,4,5 podejmuje Dyrektor na wniosek zespołu wychowawczego oddziału lub 

wychowawcy oddziału lub rady pedagogicznej; 

4) pkt 6, 7, 8 podejmuje Rada Pedagogiczna; 

5) w sytuacjach przewidzianych w § 28 ust.5 pkt 1-10 Rada Pedagogiczna na wniosek 

członka Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o relegowaniu ucznia ze szkoły z 

pominięciem gradacji kar. 
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§ 28a 

 Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły.   

 

1. Rada  Pedagogiczna  może  podjąć uchwałę,  wniosek   o skreślenie ucznia z listy uczniów. 

Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor szkoły. 

2. Rada  Pedagogiczna   szkoły  wchodzącej w skład zespołu  może  podjąć uchwałę o  

rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję w sprawie 

przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.  

3. Wykroczenia stanowiące podstawę   do  skreślenia  z  listy uczniów  zaistniałe w szkole 

lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę (a  także  będące  podstawą  złożenia 

wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły): 

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  

zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  

3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  

szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;  

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

5) kradzież;  

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

10) notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 

środków dyscyplinujących;  

11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;  

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego; 

14) wysoka nieusprawiedliwiona absencja; 

15) wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze szkoły czy też 

wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

 

§ 28b 
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Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do 

innej szkoły: 

 

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu 

przez wychowawcę klasy. Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kk.),  Dyrektor  

niezwłocznie  powiadamia organa ścigania. 

2. Dyrektor  szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  

zebranie  Rady Pedagogicznej danej szkoły.  

3. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  

postępowania  ucznia  jako członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  

analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywizm.  Wychowawca  

klasy  informuje  RP  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i 

dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, 

ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.  

4. Rada Pedagogiczna po wnikliwej analizie przypadku,  podejmuje uchwałę dotyczącą 

danej sprawy.   

5.  Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi szkoły.  

6. Dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie 

wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

7. W przypadku ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum Dyrektor kieruje sprawę do 

Świętokrzyskiego Kuratora  Oświaty celem przeniesienia do innej szkoły.  

8. Jeżeli  uczeń  nie  jest  pełnoletni,  decyzję  o  przeniesieniu  ucznia lub o skreśleniu z 

listy uczniów odbierają  i  podpisują  rodzice  lub   prawny opiekun.   

9. W  przypadku  pełnoletniości  ucznia,  oprócz  wręczenia  decyzji  uczniowi,  do  

rodziców  lub  opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem 

poleconym. 

10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w  

pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

11. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  

zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  

natychmiastowej  wykonalności.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w 

sytuacjach wynikających z art. 108  k.p.a    

12. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, jeśli uczeń uzyska 

poręczenie Samorządu Klasowego lub Szkolnego, Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 28c 
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Zasady dotyczące przyznawania nagród i kar 

 

1. W stosowaniu kar obowiązuje zasada gradacji. 

2. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do odwołania się od wymierzonej kary 

składając pisemne odwołanie w sekretariacie szkoły w terminie 14 dni od otrzymania 

decyzji. 

3. Odwołanie, o którym mowa w ust.2, rozpatruje zespół złożony z Dyrektora lub 

wicedyrektora jako przewodniczącego, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy i co 

najmniej dwóch nauczycieli uczących w klasie w terminie 14 dni od wpłynięcia odwołania. 

Zebranie zespołu jest protokołowane. 

4. O decyzji zespołu, o którym mowa w ust.3, zostają poinformowani uczeń i jego 

rodzice/opiekunowie prawni. 

5. Decyzja zespołu analizującego sprawę jest ostateczna. 

 

§ 28d 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, 

rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a 

udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1)    nauczyciele pracujący z uczniem; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności  terapeuta, logopeda. 

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

wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym 

niezwłocznie wychowawcę klasy. 

5. Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności 

objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  

6. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną  wskazuje zespół nauczycieli, których zadaniem będzie zorganizowanie i 

świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

7. W celu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenia 

Dyrektor szkoły powołuje zespół d/s integracji.   

1) Zadaniem zespołu ds. integracji jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w szkole w tym w szczególności: 
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a) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej  z 

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 

b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie 

lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii; 

c) określenie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

d) dokumentowanie ustaleń z posiedzeń zespołu; 

e) opracowanie  IPET-u dla uczniów posiadających orzeczenie   

f) zaplanowanie  działań z zakresu doradztwa zawodowego; 

g) określenie  działań wspierających rodziców ucznia; 

h) w zależności od potrzeb określa zakres współdziałania z poradniami specjalistycznym, 

organizacjami pozarządowymi lub innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży; 

i) dokonywania okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

j) dokonywania  okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nie rzadziej niż  dwa razy w 

roku);  

k) podejmowanie działań mediacyjnych  i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2) Koordynatorem pracy zespołów, o których mowa w  § 28d ust.8 jest nauczyciel 

wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 

3) Do zadań koordynatora należy: 

a) ustalanie terminów spotkań zespołu d/s integracji; 

b) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu d/s integracji: Dyrektora szkoły i 

wszystkich członków (z tygodniowym wyprzedzeniem) oraz rodziców ucznia; 

c) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; 

d) nawiązywania  kontaktów z MZPP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania 

organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas, 

miejsce zajęć, ilość osób w grupie itp). 

8. Na podstawie zaleceń zespołu, o którym mowa w § 28d ust.8, Dyrektor szkoły ustala formy, 

sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, 

które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form. 
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9. O ustalonych formach, sposobach,  wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej Dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów prawnych, w formie 

pisemnej. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym 

uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień; 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich 

zaspokojenia; 

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 

6) zajęć socjoterapeutycznych; 

7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

9) porad dla uczniów; 

10) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej.  

11. W szkole rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

1) zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z 

rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz na  podstawie  opinii i 

orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych; 

2) w przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

informuje wychowawcę o potrzebie objęcia ucznia opieką PP; 

3) w szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami                           

i uzdolnieniami uczniów; 

4) organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień 

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką 

nauczyciela. 

12. Nauczyciele szkoły dążą do indywidualizacji pracy z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach polegającej na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia; 
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3)  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

13. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu 

prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej oraz pomoc nauczyciela. 

14.  Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, 

logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  

§ 28 e 

Organizacja nauczania i zajęć rewalidacyjnych  uczniom niepełnosprawnym 

 

1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – 

pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest: 

1) w oddziale ogólnodostępnym; 

2) w oddziale integracyjnym.         

2. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów, warunki do nauki i środki dydaktyczne. 

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały rady pedagogicznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. integracji, o którym 

mowa w § 28c ust.8 statutu oraz zgody rodziców. 

5. Opinię, o której mowa w ust. 4 sporządza się na piśmie. 

6. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

7. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 

lutego w klasie III gimnazjum i klasie VI szkoły podstawowej, w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej. 

8. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych 

dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły. 
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9. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne. 

10. W szkole zatrudnia się w miarę potrzeb nauczycieli posiadających kwalifikacje  w zakresie 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 29 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada sztandar i ceremoniał. 

§ 30 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

§ 30a 

Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony statutu. 
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Załącznik nr 1 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

Obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach 

 

 

§ 31 

Zasady ogólne wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) określają warunki, sposób oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania mają na celu: 

2. rzetelne informowanie ucznia o jego poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w 

tym zakresie, 

3. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju tak, by wiedział on, co 

ma zrobić, by poprawić swoje wyniki, 

4. motywowanie ucznia do dalszej, coraz lepszej pracy, 

5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

6. umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej poprzez planowanie różnorodnych form oceniania (prace pisemne, 

referaty, konkursy, krzyżówki, testy, projekty, odczyty) wynikających  ze specyfiki zajęć 

edukacyjnych. 

3. Ewaluację funkcjonowania WZO przeprowadza szkolny zespół do spraw oceniania na koniec 

roku szkolnego. 

4. Szczegółowe zasady oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów zawarte są w 

Przedmiotowych Systemach Oceniania(PSO). Zasady oceniania z religii i etyki określają 

odrębne przepisy, które uwzględnia przedmiotowy system oceniania. 

5. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia. 

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
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wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

7. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się wg wewnątrzszkolnych 

zasad oceniania (WZO): 

1) wychowawca odczytuje i omawia WZO na pierwszej godzinie zajęć z wychowawcą; 

dokumentacja – wpis do dziennika lekcyjnego 

2) na pierwszym lub drugim zebraniu z rodzicami, wychowawca zapoznaje rodziców 

(prawnych opiekunów) z WZO; dokumentacja – tematyka zebrań z załączoną listą 

obecności. 

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej , rocznej i 

końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania według zasad podanych poniżej; 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych. 

 

§ 32   

Jawność oceny – zasady informowania uczniów i rodziców. 

 

Oceny z zajęć edukacyjnych jak i zachowania są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców 

(prawnych opiekunów). Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. Sprawdzone i ocenione 

pisemne prace  uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu   na terenie 

szkoły  do końca danego semestru. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) 

nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

 

§ 33 

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu nauczania. 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez 

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

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania w danym roku 
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szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. Ma ono uwzględniać możliwości intelektualne ucznia i jego wkład pracy. 

2. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych opracowują Przedmiotowe Systemy Oceniania 

(PSO) zawierające wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, kryteria oceniania i sposoby sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów.  PSO dostępne są do wglądu u dyrektora szkoły oraz  

uczących nauczycieli. 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o PSO z 

danego przedmiotu. Szczegółowe informacje podają do zeszytu ucznia.  Nauczyciel jest 

zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

4. W trakcie roku szkolnego uczniowie będą ustnie informowani o szczegółowych wymaganiach 

i kryteriach oceny nowego materiału. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki należy w szczególności 

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być 

zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.  

 

§ 34  

Tryb oceniania i skala ocen. 

 

1. Zasady bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) ocenę ustala nauczyciel,  uzasadnia ją, ukazując silne i słabe strony pracy ( wypowiedzi) 

ucznia. 

2) bieżące ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia powinno być dokonywane 

systematycznie, winno obejmować zróżnicowane jej formy zgodne ze specyfiką 

przedmiotu (wypowiedzi ustne, pisemne, testy, katalogi, projekty, albumy, referaty, 

prace domowe itp.) dające możliwości każdemu uczniowi zaprezentowania swoich 

mocnych stron. Każdorazowe ocenianie powinno być rejestrowane w dzienniku i 

zeszycie ucznia w taki sposób, który umożliwia określenie, jakiej kontroli dotyczyła 

uzyskana przez ucznia ocena. 

3) nauczyciel przedmiotu dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i 

warunkach zapewniających obiektywność oceny, powiadamia uczniów z odpowiednim 

wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu 

jednego dnia może się odbyć nie więcej niż jeden sprawdzian pisemny typu A lub B, a w 

ciągu tygodnia – dwa (nie dotyczy to sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów); 
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4) nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 2 tygodni. 

Dopuszcza się wydłużenie tego okresu o czas usprawiedliwionej nieobecności 

nauczyciela w szkole. Oceny z prac pisemnych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem 

czerwonym, a prace przechowuje do końca danego roku szkolnego. Uczeń ma prawo do 

poprawienia oceny na zasadach określonych w PSO. 

5)  przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia 

w  wykonywanie  ćwiczeń uwzględnia się  także jego systematyczny udział w  zajęciach 

oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz  kultury fizycznej. 

2. Wychowawcy zobowiązani są do bieżącego informowania rodziców(prawnych opiekunów) 

o postępach i ocenach ucznia zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) wychowawca udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach w formie 

ustnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika przekazywanych podczas  zebrań              

i indywidualnych konsultacji; 

2) zaprasza na zebranie, na prośbę rodziców(prawnych opiekunów), nauczyciela innego 

przedmiotu i w ten sposób umożliwia rodzicom uzyskanie dodatkowych informacji o 

postępach ucznia.  

3) ma prawo do pisemnego wezwania rodzica(prawnego opiekuna), który był nieobecny 

na spotkaniu informującym o ocenach; 

3. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić bez zapowiedzi sprawdzian wiedzy ucznia 

nieobecnego na zapowiedzianym wcześniej sprawdzianie, jeśli nieobecność była 

nieusprawiedliwiona lub dotyczyła tylko danego przedmiotu. 

4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji uzyskania oceny 

niedostatecznej. Liczba dopuszczalnych nieprzygotowań i zasady informowania zawarte 

są w PSO danego przedmiotu. 

5. Nauczyciele powinni stworzyć uczniom nieobecnym na zajęciach szanse uzupełnienia 

wiadomości. 

6. Uczeń powinien mieć prawo do poprawienia oceny cząstkowej, która go nie 

satysfakcjonuje,  w trybie ustalonym  zawartym  w PSO poszczególnych przedmiotów. 

W sprawach spornych tryb i sposób poprawiania oceny ustalają wychowawca z 

nauczycielem uczącym. Do dziennika wpisuje się wszystkie oceny. Przy wystawianiu 

ocen semestralnych  i końcowych bierze się pod uwagę ocenę poprawioną. 

7. Uczeń ma prawo do ocen za prace nadobowiązkowe. 

8. Brak pracy domowej, zeszytu ćwiczeń powinien być rejestrowany, i traktowany 

równoznacznie z otrzymaniem oceny niedostatecznej (po przekroczeniu liczby ustalonej 

w PSO). 

9. Skala ocen:  

1)w klasach I – III  bieżące ocenianie z zajęć edukacyjnych ustala się według przyjętej 

skali szkolnej (1-6),zaś ocena klasyfikacyjna  jest oceną opisową. Z religii i języka 

obcego nie wprowadza się oceny opisowej. Ocena ta wystawiana jest zgodnie z przyjętą 
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skalą szkolną (1 – 6). W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali, 

dopuszczając stosowanie plusów i minusów: 

a) celujący - 6 

b) bardzo dobry - 5 

c) dobry - 4 

d) dostateczny - 3  

e) dopuszczający - 2 

f) niedostateczny - 1 

2)w klasach IV – VI bieżące ocenianie z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych 

ustala się według następującej skali, dopuszczając stosowanie plusów i minusów: 

a) celujący - 6 

b) bardzo dobry - 5 

c) dobry - 4 

d) dostateczny - 3  

e) dopuszczający - 2 

f) niedostateczny - 1 

Począwszy od klasy IV śródroczna i końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

wyraża się w stopniach szkolnych według następującej skali: 

a) celujący - 6 

b) bardzo dobry - 5 

c) dobry - 4 

d) dostateczny - 3  

e) dopuszczający - 2 

f) niedostateczny - 1 

10. Kryteria ocen szkolnych: 

1) celujący - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 

nauczania przewidzianych do realizacji w danej klasie, potrafi zastosować zdobytą 

wiedzę w sytuacjach nietypowych lub wypełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą i 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;  

2) bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 
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programów nauczania przewidzianych w danej klasie oraz samodzielnie i biegle 

posługuje się wiedzą przy rozwiązywaniu zadań w nowych sytuacjach; 

3) dobry - otrzymuje uczeń, który poprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytą 

wiedzą przy rozwiązywaniu zadań o wyższym niż średnim stopniu trudności; 

4) dostateczny - otrzymuje uczeń, który poprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytą 

wiedzą przy rozwiązywaniu typowych zadań o średnim stopniu trudności; 

5) dopuszczający - otrzymuje uczeń, który potrafi zastosować zdobytą wiedzę przy 

rozwiązywaniu prostych zadań o minimalnym stopniu trudności; 

6) niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z 

przedmiotu przewidzianych w danej klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu. 

11. Formy sprawdzania wiedzy: 

Sprawdziany: 

1) sprawdzian pisemny typu A - jednogodzinny lub dwugodzinny (po zakończeniu 

działu/kilku działów); 

2) sprawdzian pisemny typu B – obejmujący wiadomości i umiejętności z kilku tematów; 

3) sprawdzian pisemny typu C -  obejmujący zagadnienia z trzech ostatnich lekcji; 

Inne: 

4) praca domowa; 

5) odpowiedź ustna; 

6) dodatkowa aktywność ucznia (również pozalekcyjna np. udział w projektach); 

7) praca zespołowa uczniów. 

12. Zasady przeprowadzania sprawdzianów: 

1) sprawdzian pisemny typu A  zapowiadany jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem          

i wpisywany do dziennika lekcyjnego (w ciągu tygodnia uczeń może pisać nie więcej niż 

dwa tego typu sprawdziany, przy czym nie więcej niż jeden dziennie); 

2) sprawdzian pisemny  typu B zapowiadany jest z tygodniowym wyprzedzeniem oraz 

wpisywany do dziennika lekcyjnego (w ciągu tygodnia uczeń może mieć do 5 tego typu 

sprawdzianów); 

3) sprawdzian pisemny typu C  nie wymaga zapowiedzi; 

4) nagrody zwalniające ucznia/klasę ze sprawdzianów lub odpowiedzi nie mogą być 

wykorzystywane w ciągu ostatniego miesiąca przed klasyfikacją; 

5) w przypadku zmiany terminu sprawdzianu na wniosek uczniów nie ma zastosowania §34 

ust. 11 pkt 1-2. 

§ 35 
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Klasyfikowanie śródroczne i roczne. 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych według skali określonej w statucie szkoły oraz oceny z zachowania. 

Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w 

terminie określonym w statucie szkoły (po I semestrze). Wyników klasyfikacji śródrocznej 

nie wpisuje się do arkuszy ocen. 

2. W celu dokonania klasyfikacji uczeń winien uzyskać maksymalną ilość ocen za różnorodne 

formy pracy, zgodnie z wymogami programowymi danego przedmiotu. 

3. Na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem wychowawcy zobowiązani są 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i  ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten winien 

być udokumentowany wpisem wychowawcy do dziennika i potwierdzony podpisem rodzica. 

W szczególnych przypadkach (dotyczy to ocen niedostatecznych) wychowawca powiadamia 

rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanej końcoworocznej ocenie klasyfikacyjnej 

korespondencyjnie, co zostaje odnotowane w książce korespondencji. 

4. Nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel 

ustnie informuje ucznia o ocenie śródrocznej lub  rocznej , zaś proponowaną ocenę wpisuje 

do dziennika lekcyjnego. W przypadku nieobecności nauczyciela wpisu w dzienniku 

dokonuje wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela 

przedmiotu; 

5. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy na 

piśmie informuje każdego ucznia o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej ocenie zachowania zobowiązując go do przekazania informacji rodzicom 

(prawnym opiekunom). Rodzice potwierdzają podpisem otrzymanie informacji.  

6. Rodzice, którzy byli nieobecni na spotkaniu z wychowawcą klasy i nie kontaktowali się z 

nim indywidualnie w innym terminie, nie mogą się powoływać na brak informacji o 

przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

7. Nie stosuje się końcowosemestralnych i końcoworocznych sprawdzianów zaliczeniowych 

decydujących o ocenie semestralnej i rocznej. 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej zostanie stwierdzone, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki, szkoła winna w 

miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków (zajęcia wyrównawcze, 

zajęcia pozalekcyjne, konsultacje z nauczycielem uczącym danego przedmiotu). 

9. W klasach I – III szkoły  ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, która uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 
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potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III szkoły podstawowej 

polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu 

jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.                                                                

10. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania według szkolnej skali 

ocen. 

11. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć 

komputerowych, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Zasady zwalniania 

uczniów z w/w zajęć zawarte są w Procedurze zwalniania z zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki, zajęć komputerowych lub drugiego języka obcego w ZSO nr 15 w Kielcach. 

12. Decyzję o zwolnieniu ucznia z  zajęć, o których mowa w punkcie 11 podejmuje Dyrektor 

szkoły. W takim przypadku w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

 

§ 36 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować każdego ucznia o ustalonych ocenach z 

zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania. Jeżeli zdaniem ucznia lub jego 

rodziców ocena pozytywna została ustalona niezgodnie z przepisami przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania ocen mogą wnieść zastrzeżenia do Dyrektora szkoły ( na piśmie) w terminie nie 

później niż  2 dni robocze od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.   

§ 37 

Tryb i forma przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania ocen Dyrektor szkoły, po wstrzymaniu 

wykonania uchwały Rady Pedagogicznej, powołuje Komisję, która przeprowadza pisemny i 

ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń 

. 

2. W skład komisji wchodzą: 
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1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

3. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego nie może być niższa od 

oceny ustalonej przez nauczyciela. 

4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac komisji sporządza się 

protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. 

 

§ 38 

Zasady i warunki promowania uczniów  

 

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

przez ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia Do szczególnych przypadków zalicza się: 

1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem 

lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;  

2) trudności i zaburzenia  komunikacyjne, językowe i adaptacyjne, niedojrzałość 

emocjonalna; 

3) przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki; 

brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej z 

zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności 

czytania, pisania.   

2. W ciągu cyklu kształcenia w klasach IV-VI szkoły podstawowej uczeń, decyzją Rady 

Pedagogicznej, może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie z planem nauczania, realizowane w 

klasie programowo wyższej. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z 

zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy. 
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5. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny pozytywne. 

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego. 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę, co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

7. Uczniowi, który uczęszczał na religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 6, wlicza się 

także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

8. Ocena z religii nie ma wpływu na promocję ucznia. 

 

§ 39 

Egzamin klasyfikacyjny.   

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny po przedstawieniu odpowiedniego uzasadnienia (zwolnienie lekarskie). 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

6.  Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.2 i 3 przeprowadza komisja w składzie: 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (jako przewodniczący komisji) i 

nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, wychowanie 

fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 
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8. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły nauczycielem tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu. 

9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą.  

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, zadania egzaminacyjne, 

wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę. Do protokołu należy dołączyć 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół z 

egzaminu należy dołączyć do arkusza ocen ucznia. 

11. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatora rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 

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 w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

13. Prace ucznia  z egzaminów poprawkowego, klasyfikacyjnego oraz sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności mogą być udostępnione do wglądu dla ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów 

na terenie szkoły bez możliwości kopiowania i fotografowania. 

 

§ 40 

Egzamin poprawkowy 

 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminów 

z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. Informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na 

piśmie i podaje do wiadomości na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły nie 

później niż ostatniego dnia nauki. 

4. Wymagania egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi nauczyciel przekazuje 

uczniowi nie później niż w ostatnim dniu nauki w danym roku szkolnym. 

5. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania 

egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi (na każdą ocenę), przygotowuje 

nauczyciel i przekazuje Dyrektorowi Szkoły najpóźniej w ostatnim dniu nauki danego roku 

szkolnego. 
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6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę. 

§ 41 

 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb i zasady jej ustalania. Tryb odwoławczy. 

1. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

2. Oceny cząstkowe zachowania ucznia wg niniejszego opracowania ustalają wychowawcy 

klas po uwzględnieniu wszelkiej wiedzy nt ucznia, opinii zgłoszonych przez nauczycieli, 

pracowników szkoły, innych uczniów bądź ich rodziców. 

3. Ocenę zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe, 

2)  bardzo dobre, 

3)  dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie,  

6) naganne, 

5. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest ocena opisową. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania powinna zatem uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
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6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7)  okazywanie szacunku innym osobom. 

7. Kryteria oceniania zachowania uczniów klas IV – VI 

Ad. 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

 punktualność 

 terminowe usprawiedliwianie nieobecności, w ciągu 5 dni po powrocie do szkoły 

 systematyczne uczęszczanie  do szkoły 

 systematycznie przygotowywanie się do zajęć ( uczeń przynosi niezbędne przybory, 

pomoce, strój) 

 aktywne na miarę swoich możliwości uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, 

koncentrując   uwagę na omawianych problemach, przezwyciężając wzmożonym 

wysiłkiem napotkane trudności 

 odrabianie zadanych  prac w terminie 

 staranne prowadzenie zeszytów przedmiotowych 

 zachowywanie dbałości o miejsce pracy 

 wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 

  zmienianie obuwia 

 właściwa postawę podczas zajęć edukacyjnych:  

 wykonywanie poleceń nauczyciela 

 stosowny ubiór na co dzień  i dostosowany do okoliczności ( uroczystości szkolne, wyjście 

do teatru filharmonii kina, itp.) 

Ad. 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

 dbałość o ład i porządek w klasie i w szkole, poszanowanie mienia szkoły oraz własności 

innych  ( uczeń nie przywłaszcza cudzej własności)  

 szacunek wobec wszystkich członków społeczności szkolnej 

 inicjowanie pomocy koleżeńskiej 

 podejmowanie działań wolontarystycznych, proekologicznych, przestrzeganie zobowiązań 

grupowych(klasowych), zasad pracy w grupie 

 uczestniczenie w przygotowaniach uroczystości szkolnych, klasowych 

 poprawne kontakty koleżeńskie, 

Ad.3) dbałość o honor i tradycje szkoły 

 aktywne uczestnictwo w życiu szkoły 
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  reprezentowanie klasy w konkursach szkolnych lub zawodach sportowych 

 reprezentowanie szkoły w konkursach pozaszkolnych 

 właściwa postawa podczas apeli i uroczystości szkolnych, poszanowanie symboli 

narodowych (podczas uroczystości szkolnych, apeli, konkursów, sprawdzianów ponad 

przedmiotowych, i pozostałych dni wyznaczonych przez wychowawcę lub dyrektora szkoły 

strój galowy ), 

Ad. 4) dbałość o piękno mowy ojczystej 

 stosowanie zwrotów grzecznościowych 

 brak przejawów agresji słownej w stosunku do innych uczniów i pracowników szkoły 

 brak wulgaryzmów, 

Ad. 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: uczeń 

 spędza przerwy międzylekcyjne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa nie przynosi na teren 

szkoły niedozwolonych przedmiotów, mogących zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu; 

 przestrzega regulaminu poszczególnych sal i pomieszczeń; 

  nie stosuje zachowań agresywnych (agresja fizyczna i psychiczna)w stosunku do innych; 

  nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających, 

 potrafi przeciwstawiać się przejawom agresji 

Ad. 6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą: 

 kulturalne zachowanie się w trakcie wyjść wycieczek organizowanych przez szkołę, 

Ad.7) okazywanie szacunku innym osobom  

 stosowanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do kolegów ich rodziców, 

pracowników szkoły 

  poszanowanie pracy innych  

  szacunek dla  poglądów, i przekonań i pochodzenia innych,  

 okazuje akceptację i tolerancję wobec odmienności 

Za każdy z wymienionych obszarów można uzyskać 5 punktów 

4-5 punktów jeśli uczeń uzyskał pochwały pozytywne uwagi 

3 punkty brak jakichkolwiek wpisów 

0 – 2 uwagi negatywne 

Zachowanie 

 Ilość punktów wzorowe 35 - 31 

bardzo dobre 30 - 26 
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dobre 25- 21 

poprawne 20 - 16 

nieodpowiednie 15- 11 

naganne 10 i mniej 

8. Uczniowi, który wszedł w konflikt z prawem, otrzymał upomnienie dyrektora szkoły lub 

naganę, karnie został przeniesiony do innej klasy, zostaje obniżona o jeden stopień ocena 

zachowania. W przypadku innych rażących naruszeń Statutu i regulaminów szkoły 

wychowawca po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może obniżyć ocenę z zachowania. 

 9. Uczeń, który choć w jednym przypadku w danej kategorii nie otrzymał żadnego 

pozytywnego punktu, nie może mieć wyższej oceny niż poprawna. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca może odstąpić od uwzględnienia 

jednego z punktów składowych oceny zachowania. 

11. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z powyższym regulaminem: 

1) uczniów – na pierwszej godz. wychowawczej w nowym roku szkolnym, 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny zajęć edukacyjnych. 

13. Zgodnie z prawem ocenę śródroczną i roczną zachowania ucznia ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocenę 

zachowania wystawia wychowawca. Zanim to jednak nastąpi, nauczyciel powinien: 

1) zaproponować uczniowi ocenę (na podstawie własnych obserwacji i zapisów, konsultacji z 

nauczycielami przedmiotowymi, pracownikami obsługi szkoły, itp.) i uzasadnić ją; 

2) poprosić ucznia o dokonanie samooceny; 

3) wysłuchać opinii zespołu klasowego. 

Wychowawca jest osobą podejmującą ostateczną decyzję o ocenie zachowania ucznia. 

14.Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej nagannej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania, 

15. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

16. Ocenę zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego 

ucznia dokonuje wychowawca w sposób jawny w trakcie godz. wychowawczej, podając 

uzasadnienie. 

17. Zobowiązuje się wychowawców do założenia zeszytów spostrzeżeń dotyczących zachowań 

uczniów, w którym nauczyciele będą zapisywać uwagi (pozytywne i negatywne), by ocena 

zachowania ucznia wynikała z proporcji spostrzeżeń pozytywnych i negatywnych,. 

18. Wychowawca dokonuje oceny zachowania, co miesiąc i tylko on ma prawo wpisać tę ocenę 

do odpowiedniej rubryki w dzienniku. 
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19. Stwierdzenie naruszenia przyjętych zasad ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz niezgodności z przepisami prawa jest wystarczającym powodem do 

wstrzymania przez Dyrektora szkoły wykonania uchwały Rady Pedagogicznej oraz do 

powierzenia ustalenia oceny, powołanej komisji, pracującej według zasad określonych w 

trybie odwoławczym od ustalonej oceny zachowania. 

20. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o ocenie zachowania: 

1) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

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

warunkach uzyskania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej niż przewidywana. 

2) wychowawca klas IV – VI ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

według kryteriów oraz ilości zdobytych punktów w poszczególnych kategoriach. 

 21.Wychowawca klas IV-VI przedstawia do zaopiniowania nauczycielom uczącym w danej 

klasie, uczniom danej klasy, ocenianemu uczniowi oraz jego rodzicom propozycję 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia na miesiąc przed końcem 

odpowiednio półrocza oraz roku. 

22.Przy ustalaniu ocen zachowania śródrocznych i rocznych, należy kierować się 

następującymi kryteriami: 

1)OCENĘ  WZOROWĄ  otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania 

dla innych uczniów w szkole i środowisku, wyróżnia się dążeniem do osiągania wyników 

wykraczających poza obowiązujący program 

b) osiąga wysokie wyniki w nauce, będące przejawem pracowitości i obowiązkowości, oraz 

systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach edukacyjnych. 

c) rozwija zainteresowania i uzdolnienia z własnej inicjatywy 

d) reprezentuje klasę, szkołę w konkursach i turniejach, 

e) na tle klasy wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, 

uczniów, a także w swoim otoczeniu (prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach 

organizowanych przez szkołę), 

f) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska, pomaga wychowawcy 

w integracji zespołu klasowego 

g) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami statutu szkoły, 

h) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych przez nauczycieli, 

i) systematycznie uczęszcza do szkoły, dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w 

terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

j)  nie spóźnia się na zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne, 
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k) chętnie uczestniczy w życiu szkoły (np. pracuje w SU, bierze udział w przygotowaniu 

imprez, apeli itp.) 

l) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz mienie kolegów, zawsze dba o podręczniki i zeszyty, 

m) dba o zdrowie i higienę, 

n) chętnie i bezinteresownie służy pomocą słabszym kolegom w nauce, 

o) jest koleżeński i życzliwy wobec rówieśników, bez względu na ich pochodzenie społeczne i 

sytuację materialną 

p) wykazuje odwagę cywilną i protestuje przeciwko agresji, arogancji, nietolerancji, 

wulgaryzmom oraz niszczeniu mienia szkolnego i społecznego 

  2)OCENĘ BARDZO DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który: 

a) wyróżnia się spośród innych uczniów systematyczną pracą i subordynacją, 

b) rozwija zainteresowania i uzdolnienia przy pomocy nauczycieli, 

c) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów 

na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, 

d) samodzielnie i starannie odrabia prace domowe chętnie pracuje w organizacjach 

działających na terenie szkoły dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów, nie 

pali papierosów, nie pije alkoholu i nie zażywa narkotyków, 

e) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska, jest życzliwy i 

koleżeński w stosunku do rówieśników, 

f) swą postawą wyraża szacunek wobec Dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców i 

wszystkich innych pracowników w niej zatrudnionych reprezentuje szkołę w: olimpiadach, 

konkursach i zawodach sportowych jest obowiązkowy i solidny w pracy, systematycznie 

przygotowuje się do zajęć, 

g) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami statutu szkoły, 

h) dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez 

nauczycieli, 

i) systematycznie uczęszcza do szkoły, dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w 

terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

j) nie spóźnia się na zajęcia (w semestrze ma nie więcej niż 5 spóźnień), 

k) chętnie pomaga w nauce słabszym kolegom, 

l) nie używa wulgarnego słownictwa. 

  3)OCENĘ  DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który: 

a)  dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze statutem szkolnym,  

b) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów,  
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c) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, jest systematycznie 

przygotowany do zajęć, nie spóźnia się na zajęcia, usprawiedliwia nieobecności w szkole, 

bierze udział w pracach na rzecz szkoły i klasy, oraz w turniejach, konkursach i zawodach 

sportowych, szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, dba o 

ład i czystość szkoły i poza nią,przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki (czystość, 

stosowny ubiór, wygląd), nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów, dba o 

bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, nie pali papierosów,  nie prowokuje 

kłótni, konfliktów, bójek, jest chętny do niesienia pomocy nauczycielom, wychowawcom, 

innym pracownikom szkoły i potrzebującym kolegom, udziela się w pracy samorządu 

klasowego. 

   4)OCENĘ POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który spełnia podstawowe wymagania 

wynikające ze statutu szkoły, dba o higienę osobistą i nosi stosowny dla ucznia strój,  

spełnia podstawowe wymagania dotyczące kultury osobistej i stosunku do innych ludzi, 

cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów, pracuje w 

szkole na miarę swoich możliwości, korzysta z oferowanych form pomocy, drobne 

uchybienia wynikają nie ze złej woli i lekceważenia obowiązujących zasad i norm, lecz z 

braku nawyków, swą postawą wyraża pozytywny stosunek do symboli i tradycji 

narodowych, przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki (stosowny strój), poprawnie 

zachowuje się podczas uroczystości państwowych i szkolnych, zdarzają mu się spóźniania i 

sporadyczne ucieczki z lekcji, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 5 uwagi o 

niezmienianiu obuwia i nie ma więcej niż 5 uwag o niewłaściwym zachowaniu, wykazuje 

chęć współpracy z wychowawcą, a zastosowane środki wychowawcze przynoszą poprawę. 

 5) OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków 

ucznia, nie jest obowiązkowy, nie przygotowuje się do zajęć i odpisuje zadania domowe, 

nie przestrzega statutu szkoły, źle zachowuje się na zajęciach i utrudnia ich prowadzenie, 

znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, nie przestrzega zasad czystości, higieny, 

estetyki osobistej i otoczenia, nie dba o stosowny wygląd i ubiór, nosi wyzywający strój i 

makijaż, często nie ma obuwia zmiennego, wykazał się niewłaściwym zachowaniem na 

uroczystościach i imprezach szkolnych, nieterminowo dostarcza usprawiedliwienia za 

nieobecności w szkole, nie pracuje na miarę swoich możliwości, wykazuje chęć współpracy 

z wychowawcą, wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie, niszczy podręczniki, mienie 

szkolne oraz mienie kolegów, nagminnie opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,  

podejmowane wobec niego zabiegi wychowawcze przynoszą krótkotrwałą poprawę. 

  6)OCENĘ NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który nie przestrzega obowiązków ucznia 

przewidzianych statutem szkoły, rozmyślnie łamie obowiązujące przepisy, ze względu na 

swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i środowiska, znęca się fizycznie lub 

psychicznie nad słabszymi, bierze udział w bójkach, kradzieżach, dewastuje mienie szkolne 

i społeczne, stosuje wymuszania, wyłudzania, szantaż, ulega nałogom i namawia do tego 

innych, fałszuje usprawiedliwienia i inne dokumenty szkolne, szantażuje oraz wyłudza od 

nich pieniądze, wchodzi w kolizję z prawem, otrzymał w semestrze naganę z ostrzeżeniem i 

naganę dyrektora za opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, spóźnianie się na lekcje, 

ucieczki oraz inne w/w zachowania, nie wykazuje chęci poprawy mimo stosowanych przez 

szkołę środków zaradczych, kar regulaminowych, mimo wcześniejszych zobowiązań 
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ucznia, w semestrze ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, 

demoralizująco wpływa na innych  uczniów. 

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

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 42 

Tryb odwoławczy od ustalonej oceny zachowania:  

 

1. Uczeń oraz jego rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora szkoły od ustalonej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i prosić o ponowne jej ustalenie, jeśli uznają, 

że ocena ta jest niezgodna z przepisami prawa. 

2. Wnioski o ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania składa się w 

sekretariacie szkoły nie później niż w ciągu 2  dni roboczych od zakończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

3. Wnioski, o których mowa wyżej rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze 

– jako przewodniczący, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 

4) pedagog, 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w drodze głosowania 

większością głosów nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę. 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna 

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w 

skład komisji. 



 52 

Załącznik nr 2 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

Obowiązujące w Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach 

 

§ 43 

Zasady ogólne: 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) określenie poziomu postępów uczniów i ich osiągnięć edukacyjnych;  

2) pomoc uczniom w planowaniu samodzielnego rozwoju;  

3) motywowanie uczniów do dalszej pracy;  

4) doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

i specjalnych uzdolnieniach uczniów.  

2. Ewaluację funkcjonowania WZO przeprowadza szkolny zespół do spraw oceniania na 

koniec roku szkolnego. 

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ma na celu: 

1) rzetelne informowania ucznia o jego poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w 

tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 
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3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

według zasad podanych poniżej; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

5. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy, które uwzględnia 

przedmiotowy system oceniania. 

6. Nauczyciele uczący w klasach pierwszych mogą na początku roku szkolnego diagnozować 

umiejętności uczniów z zakresu szkoły podstawowej w celu ustalenia zasad i form pomocy w 

wyrównywaniu ewentualnych braków. 

 

§ 44 

Jawność oceny – zasady informowania uczniów i rodziców: 

 

1. Oceny z zajęć edukacyjnych jak i zachowania, są jawne, zarówno dla ucznia jak i jego 

rodziców (prawnych opiekunów). Wyniki bieżącego, śródrocznego oceniania będą 

przekazywane rodzicom na spotkaniach z wychowawcą klasy i nauczycielami (minimum 3 

razy w semestrze). 

2. Termin spotkań ustala Dyrekcja Szkoły. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia powinna być udostępniona uczniowi i jego 

rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach określonych przez nauczyciela. 

4. Nauczyciel przechowuje prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego. 

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

6. Oceny powinny być na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Uczeń i jego rodzice 

mają prawo do wglądu do dziennika tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia z 

danego przedmiotu, wychowawcy klasy, Dyrektora Szkoły i pedagoga szkolnego. 

 

§ 45 

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu nauczania: 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny 

klasyfikacyjnej zachowania wynikających z podstawy programowej. Ma ono 

uwzględniać możliwości intelektualne ucznia i jego wkład pracy. 



 54 

2. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych opracowują Przedmiotowe Systemy Oceniania 

(PSO) zawierające wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, kryteria oceniania i sposoby 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  PSO dostępne są do wglądu u dyrektora 

szkoły oraz  uczących nauczycieli. 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o PSO z 

danego przedmiotu. Szczegółowe informacje podają do zeszytu ucznia.  Nauczyciel jest 

zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, 

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 

nauczania. 

4. W trakcie roku szkolnego uczniowie będą ustnie informowani o szczegółowych 

wymaganiach i kryteriach oceny nowego materiału. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć technicznych, 

zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W 

uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z 

wychowania fizycznego.  

 

§ 46 

Tryb oceniania i skala ocen: 

 

1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia,  jego zachowanie i projekt edukacyjny. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

4. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad. Ocena za wkład pracy 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

5. Szczegółowe zasady oceniania wiedzy i umiejętności uczniów są zawarte w 

Przedmiotowych Systemach Oceniania.  

6. Formy sprawdzania wiedzy: 
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W Szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

Sprawdziany 

1) sprawdzian pisemny typu A - jedno lub dwugodzinny (po zakończeniu działu/kilku 

działów); 

2) sprawdzian pisemny typu B – obejmujący wiadomości i umiejętności z kilku 

tematów; 

3) sprawdzian pisemny typu C -  obejmujący zagadnienia z trzech ostatnich lekcji (może 

mieć również formę ustną) ; 

Inne  

4) praca domowa 

5) dodatkowa aktywność ucznia (również pozalekcyjna np. udział w projektach) 

6) praca zespołowa uczniów 

6.a Zasady przeprowadzania sprawdzianów: 

1) sprawdzian pisemny typu A  zapowiadany jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem i 

wpisywany do dziennika lekcyjnego (w ciągu tygodnia uczeń może pisać nie więcej 

niż trzy tego typu sprawdziany, przy czym nie więcej niż jeden dziennie); 

2) sprawdzian pisemny  typu B zapowiadany jest z tygodniowym wyprzedzeniem oraz 

wpisywany do dziennika lekcyjnego (w ciągu tygodnia uczeń może mieć do 5 tego 

typu sprawdzianów); 

3) sprawdzian pisemny typu C  nie wymaga zapowiedzi; 

4) nagrody zwalniające ucznia/klasę ze sprawdzianów lub odpowiedzi nie mogą być 

wykorzystywane w ciągu ostatniego miesiąca przed klasyfikacją; 

5) w przypadku zmiany terminu sprawdzianu na wniosek uczniów nie ma zastosowania 

§46 ust. 6.a  pkt 1-2. 

7. Ocena pracy domowej – co najmniej raz w semestrze. 

8. Ocena dodatkowej aktywności ucznia – jej zakres określa Przedmiotowy System 

Oceniania. 

9. Przed każdym sprawdzianem pisemnym nauczyciel zobowiązany jest określić zakres 

materiału podlegający danej formie kontroli. 

10. Nauczyciel informuje uczniów o kryteriach oceniania sprawdzianów pisemnych. 

11. W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych nauczyciele udzielają 

uczniowi pomocy i stwarzają szanse uzupełnienia braków. 

12. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 2 tygodni. 

Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną 

nieobecnością nauczyciela w szkole. Oceny z prac pisemnych nauczyciel wpisuje do 

dziennika kolorem czerwonym, a prace przechowuje do końca danego roku szkolnego. 
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13. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianu pisemnego w ciągu dwóch 

tygodni od oddania sprawdzianu. Termin ustala nauczyciel po uzgodnieniu z uczniem. 

14. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się wg 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania (WZO). 

15. Wychowawcy klas na pierwszych spotkaniach w danym roku szkolnym mają obowiązek 

zapoznać uczniów - podczas zajęć z wychowawcą, i ich rodziców – podczas pierwszych 

zebrań w danym roku szkolnym, z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i ogólnymi 

wymaganiami nauczycieli. Dokumentacja: wpisy w dzienniku. 

16. Wychowawcy zobowiązani są do bieżącego informowania rodziców o postępach i 

ocenach ucznia zgodnie z zasadami: 

1) wychowawca udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach w 

formie ustnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika w czasie w trakcie zebrań lub 

indywidualnych konsultacji 

2) zaprasza na zebranie, na prośbę rodziców, nauczyciela innego przedmiotu i w ten 

sposób umożliwia rodzicom uzyskanie dodatkowych informacji o postępach ucznia; 

3) wychowawca ma prawo do pisemnego wezwania rodzica, który był nieobecny na 

spotkaniu informującym o ocenach. 

17. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, klasyfikacyjne roczne ustala się w według 

następującej sześciostopniowej skali: 

1) celujący - 6 

2) bardzo dobry - 5 

3) dobry - 4 

4) dostateczny - 3  

5) dopuszczający - 2 

6) niedostateczny - 1 

18. Przy ocenianiu bieżącym nauczyciele mogą stosować rozszerzoną skalę o „plusy”  

i „minusy”. Nie dotyczy to oceny celującej. 

19. Kryteria ocen szkolnych: 

1) celujący - otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, osiąga 

sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, albo posiada inne 

porównywalne osiągnięcia, a także wypełnił wymagania na ocenę bardzo 

dobrą; 

2) bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz 

samodzielnie i biegle posługuje się wiedzą przy rozwiązywaniu problemów w 

nowych sytuacjach; 
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3) dobry - otrzymuje uczeń, który poprawnie i samodzielnie posługuje się 

zdobytą wiedzą przy rozwiązywaniu zadań o wyższym niż średnim stopniu 

trudności; 

4) dostateczny - otrzymuje uczeń, który poprawnie i samodzielnie posługuje się 

zdobytą wiedzą przy rozwiązywaniu typowych zadań o średnim stopniu 

trudności; 

5) dopuszczający - otrzymuje uczeń, który potrafi zastosować zdobytą wiedzę 

przy rozwiązywaniu prostych zadań o minimalnym stopniu trudności; 

6) niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i 

umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w 

danej klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego 

przedmiotu. 

 

§ 47 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

1. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla 

niego rocznych i śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i nagannej ocenie zachowania. 

Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia informacji o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych osobistym podpisem w dzienniku lekcyjnym. 

2. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia o przewidywanych ocenach z 

poszczególnych przedmiotów i przewidywanej ocenie zachowania. 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej i na ukończenie szkoły. 

5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych, których liczba przekracza połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

7. W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę ucznia i jego rodziców, w przypadku nieobecności 

nieusprawiedliwionej, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący indywidualny program lub tok nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

§ 48 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest 

zobowiązany poinformować każdego ucznia o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych. 

Jeżeli zdaniem ucznia lub jego rodziców ocena roczna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen mogą wnieść zastrzeżenia do 

Dyrektora Szkoły (na piśmie) w terminie nie później niż 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Poprawa oceny odbywa się w formie egzaminu. 

 

§ 49 

Procedura składania odwołań od otrzymanej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa Dyrektor Szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały Rady 

Pedagogicznej, powołuje Komisję, która przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian 

wiadomości ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń . 

2. W skład komisji wchodzą: 

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

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

3. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 

oceny ustalonej przez nauczyciela. 

4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac komisji sporządza się 

protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. 

 

§ 50 

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 
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1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny po przedstawieniu odpowiedniego uzasadnienia (zwolnienie lekarskie). 

3. Na pisemną prośbę rodziców(opiekunów prawnych) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. Prośba musi być złożona do dyrektora szkoły nie później niż dzień przed 

klasyfikacyjnym zebraniem rady Pedagogicznej. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych (jako 

przewodniczący) oraz nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej za wyjątkiem 

przedmiotów: muzyka, plastyka, informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, 

wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych. 

8. Zestaw zagadnień na egzamin przygotowuje przewodniczący komisji, o której mowa w 

ust.6, w porozumieniu z nauczycielem tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły i przedstawia Dyrektorowi Szkoły do akceptacji. 

Zakres egzaminu klasyfikacyjnego obejmuje materiał nauczania z danego semestru.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, zadania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę. Do protokołu należy dołączyć pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół z egzaminu 

należy dołączyć do arkusza ocen ucznia. 

10. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatora 

rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 

11. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego 

rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie w trybie określonym w Statucie 

Szkoły §48. 

 

§ 51 

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 
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1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. Informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się 

na piśmie i podaje do wiadomości na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły nie 

później niż ostatniego dnia nauki. 

3. Wymagania egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi nauczyciel przekazuje 

uczniowi nie później niż w ostatnim dniu nauki w danym roku szkolnym. 

4. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania 

egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi (na każdą ocenę), przygotowuje 

zespół przedmiotowy i przekazuje Dyrektorowi Szkoły najpóźniej w ostatnim dniu nauki 

danego roku szkolnego. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

7. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, 

rodziców (prawnych opiekunów) w dniu egzaminu. 

8. Pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu należy złożyć do Dyrektora Szkoły 

załączając usprawiedliwienie nieobecności. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę. 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

 

§ 52 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb i zasady jej ustalania. 

1. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

statucie szkoły. 
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2. Oceny cząstkowe zachowania ucznia wg niniejszego opracowania ustalają 

wychowawcy klas po uwzględnieniu wszelkiej wiedzy nt ucznia, opinii zgłoszonych 

przez nauczycieli, pracowników szkoły, innych uczniów bądź ich rodziców. 

3. Ocenę zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe, 

2)  bardzo dobre, 

3)  dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie,  

6) naganne, 

4.    W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest ocena opisową zgodnie 

z kryteriami opracowanymi przez nauczycieli nauczania zintegrowanego. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania powinna zatem uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7)  okazywanie szacunku innym osobom. 

7. Kryteria oceniania zachowania uczniów klas IV – VI 

Ad. 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

 punktualność 

 terminowe usprawiedliwianie nieobecności, w ciągu 5 dni po powrocie do szkoły 

 systematyczne uczęszczanie  do szkoły 

 systematycznie przygotowywanie się do zajęć ( uczeń przynosi niezbędne przybory, 

pomoce, strój) 

 aktywne na miarę swoich możliwości uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, 

koncentrując   uwagę na omawianych problemach, przezwyciężając wzmożonym 

wysiłkiem napotkane trudności 

 odrabianie zadanych  prac w terminie 
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 staranne prowadzenie zeszytów przedmiotowych 

 zachowywanie dbałości o miejsce pracy 

 wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 

 zmienianie obuwia 

 właściwa postawę podczas zajęć edukacyjnych:  

 wykonywanie poleceń nauczyciela 

 stosowny ubiór na co dzień  i dostosowany do okoliczności ( uroczystości szkolne, 

wyjście do teatru filharmonii kina, itp.) 

Ad. 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

 dbałość o ład i porządek w klasie i w szkole, poszanowanie mienia szkoły oraz 

własności innych  ( uczeń nie przywłaszcza cudzej własności)                                                                                                             

 szacunek wobec wszystkich członków społeczności szkolnej                                                                          

 inicjowanie pomocy koleżeńskiej                                                                                                                    

 podejmowanie działań wolontarystycznych , proekologicznych                                                                 

  przestrzeganie zobowiązań grupowych(klasowych), zasad pracy w grupie                                                    

 uczestniczenie w przygotowaniach uroczystości szkolnych, klasowych 

 poprawne kontakty koleżeńskie,                                                                                                                                                                 

Ad.3) dbałość o honor i tradycje szkoły 

 aktywne uczestnictwo w życiu szkoły                                                                                                                

 reprezentowanie klasy w konkursach szkolnych lub zawodach sportowych                                                

 reprezentowanie szkoły w konkursach pozaszkolnych                                                                                            

 właściwa postawa podczas apeli i uroczystości szkolnych, poszanowanie symboli 

narodowych (podczas uroczystości szkolnych, apeli, konkursów, sprawdzianów 

ponad przedmiotowych, i pozostałych dni wyznaczonych przez wychowawcę lub 

dyrektora szkoły strój galowy ),                           

Ad. 4) dbałość o piękno mowy ojczystej                                                                                                        

 stosowanie zwrotów grzecznościowych                                                                                                       

 brak przejawów agresji słownej w stosunku do innych uczniów i pracowników szkoły                             

 brak wulgaryzmów, 

Ad. 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: uczeń 
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 spędza przerwy międzylekcyjne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa nie przynosi 

na teren szkoły niedozwolonych przedmiotów, mogących zagrażać zdrowiu i 

bezpieczeństwu; 

 przestrzega regulaminu poszczególnych sal i pomieszczeń;                                                                           

 nie stosuje zachowań agresywnych (agresja fizyczna i psychiczna)w stosunku do 

innych;                           

  nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających                                                            

 potrafi przeciwstawiać się przejawom agresji 

Ad. 6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą:                                                                

 kulturalne zachowanie się w trakcie wyjść wycieczek organizowanych przez szkołę, 

Ad.7) okazywanie szacunku innym osobom                                                                                              

 stosowanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do kolegów ich rodziców, 

pracowników szkoły 

  poszanowanie pracy innych                                                                                                                                

  szacunek dla  poglądów, i przekonań i pochodzenia innych,                                                                              

 okazuje akceptację i tolerancję wobec odmienności 

Za każdy z wymienionych obszarów można uzyskać 5 punktów 

4-5 punktów jeśli uczeń uzyskał pochwały pozytywne uwagi 

3 punkty brak jakichkolwiek wpisów 

0 – 2 uwagi negatywne 

 Zachowanie 

 Ilość punktów wzorowe 35 - 31 

bardzo dobre 30 - 26 

dobre 25- 21 

poprawne 20 - 16 

nieodpowiednie 15- 11 

 naganne 10 i mniej 

8. Uczniowi, który wszedł w konflikt z prawem, otrzymał upomnienie dyrektora szkoły 

lub naganę, karnie został przeniesiony do innej klasy, zostaje obniżona o jeden stopień 

ocena zachowania. W przypadku innych rażących naruszeń Statutu i regulaminów szkoły 

wychowawca po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może obniżyć ocenę z 

zachowania. 
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 9. Uczeń, który choć w jednym przypadku w danej kategorii nie otrzymał żadnego 

pozytywnego punktu, nie może mieć wyższej oceny niż poprawna. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca może odstąpić od 

uwzględnienia jednego z punktów składowych oceny zachowania. 

11. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z powyższym regulaminem: 

1)  uczniów – na pierwszej godz. wychowawczej w nowym roku szkolnym, 

2)  rodziców – na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny zajęć edukacyjnych. 

13. Zgodnie z prawem ocenę śródroczną i roczną zachowania ucznia ustala wychowawca 

klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

Ocenę zachowania wystawia wychowawca. Zanim to jednak nastąpi, nauczyciel 

powinien: 

1) zaproponować uczniowi ocenę (na podstawie własnych obserwacji i zapisów, 

konsultacji z nauczycielami przedmiotowymi, pracownikami obsługi szkoły, itp.) i 

uzasadnić ją; 

2) poprosić ucznia o dokonanie samooceny; 

3) wysłuchać opinii zespołu klasowego. 

Wychowawca jest osobą podejmującą ostateczną decyzję o ocenie zachowania ucznia. 

14. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej 

nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, 

15. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna. 

16. Ocenę zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i 

ocenianego ucznia dokonuje wychowawca w sposób jawny w trakcie godz. 

wychowawczej, podając uzasadnienie. 

17. Zobowiązuje się wychowawców do założenia zeszytów spostrzeżeń dotyczących 

zachowań uczniów, w którym nauczyciele będą zapisywać uwagi (pozytywne i 

negatywne), by ocena zachowania ucznia wynikała z proporcji spostrzeżeń pozytywnych 

i negatywnych,. 

18. Wychowawca dokonuje oceny zachowania, co miesiąc i tylko on ma prawo wpisać tę 

ocenę do odpowiedniej rubryki w dzienniku. 

19. Stwierdzenie naruszenia przyjętych zasad ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz niezgodności z przepisami prawa jest wystarczającym powodem do 

wstrzymania przez Dyrektora szkoły wykonania uchwały Rady Pedagogicznej oraz do 

powierzenia ustalenia oceny, powołanej komisji, pracującej według zasad określonych w 

trybie odwoławczym od ustalonej oceny zachowania. 
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20.Tryb odwoławczy od ustalonej oceny zachowania: 

1) Uczeń oraz jego rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora szkoły od ustalonej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i prosić o ponowne jej ustalenie, jeśli uznają, 

że ocena ta jest niezgodna z przepisami prawa. 

Procedura: 

a) Wnioski o ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania składa się w 

sekretariacie szkoły nie później niż w ciągu siedmiu dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

b) Wnioski, o których mowa wyżej rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

c) W skład komisji wchodzą: 

Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący, wychowawca klasy, wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel Samorządu 

Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców. 

2) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w drodze głosowania 

większością głosów nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę. 

3) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna 

4) Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w 

skład komisji. 

21. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o ocenie zachowania: 

1) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

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

warunkach uzyskania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej niż przewidywana. 

2) Wychowawca klas IV – VI ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania według kryteriów oraz ilości zdobytych punktów w poszczególnych 

kategoriach. 

 22.Wychowawca klas IV-VI przedstawia do zaopiniowania nauczycielom uczącym w 

danej klasie, uczniom danej klasy, ocenianemu uczniowi oraz jego rodzicom propozycję 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia na miesiąc przed końcem 

odpowiednio półrocza oraz roku. 

23.Przy ustalaniu ocen zachowania śródrocznych i rocznych, należy kierować się 

następującymi kryteriami: 

1)OCENĘ  WZOROWĄ  otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do 

naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku, wyróżnia się dążeniem do 

osiągania wyników wykraczających poza obowiązujący program 
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b) osiąga wysokie wyniki w nauce, będące przejawem pracowitości i obowiązkowości, 

oraz systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach edukacyjnych. 

c) rozwija zainteresowania i uzdolnienia z własnej inicjatywy 

d) reprezentuje klasę, szkołę w konkursach i turniejach, 

e) na tle klasy wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników 

szkoły, uczniów, a także w swoim otoczeniu (prezentuje taką postawę na wszystkich 

zajęciach organizowanych przez szkołę), 

f) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska, pomaga 

wychowawcy w integracji zespołu klasowego 

g) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami statutu szkoły, 

h) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych przez 

nauczycieli, 

i) systematycznie uczęszcza do szkoły, dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

j) nie spóźnia się na zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne, 

k) chętnie uczestniczy w życiu szkoły (np. pracuje w SU, bierze udział w przygotowaniu 

imprez, apeli itp.) 

l) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz mienie kolegów, zawsze dba o podręczniki i 

zeszyty, 

m) dba o zdrowie i higienę, 

n) chętnie i bezinteresownie służy pomocą słabszym kolegom w nauce, 

o) jest koleżeński i życzliwy wobec rówieśników, bez względu na ich pochodzenie 

społeczne i sytuację materialną 

p) wykazuje odwagę cywilną i protestuje przeciwko agresji, arogancji, nietolerancji, 

wulgaryzmom oraz niszczeniu mienia szkolnego i społecznego 

  2)OCENĘ BARDZO DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który: 

a) wyróżnia się spośród innych uczniów systematyczną pracą i subordynacją, 

b) rozwija zainteresowania i uzdolnienia przy pomocy nauczycieli, 

c) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i 

uczniów na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, 

d) samodzielnie i starannie odrabia prace domowe chętnie pracuje w organizacjach 

działających na terenie szkoły dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów, nie 

pali papierosów, nie pije alkoholu i nie zażywa narkotyków, 

e) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska, jest życzliwy i 

koleżeński w stosunku do rówieśników, 
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f)  swą postawą wyraża szacunek wobec Dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców i 

wszystkich innych pracowników w niej zatrudnionych reprezentuje szkołę w: 

olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych jest obowiązkowy i solidny w pracy, 

systematycznie przygotowuje się do zajęć, 

g)  nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami statutu szkoły, 

h) dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez 

nauczycieli, 

i) systematycznie uczęszcza do szkoły, dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

j) nie spóźnia się na zajęcia (w semestrze ma nie więcej niż 5 spóźnień), 

k) chętnie pomaga w nauce słabszym kolegom, 

l) nie używa wulgarnego słownictwa. 

  3)OCENĘ  DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który: 

a) dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze statutem szkolnym, 

b) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów, 

c) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, 

d) jest systematycznie przygotowany do zajęć, 

e) nie spóźnia się na zajęcia, usprawiedliwia nieobecności w szkole, 

f) bierze udział w pracach na rzecz szkoły i klasy, oraz w turniejach, konkursach i 

zawodach sportowych, 

g) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, dba o ład i 

czystość szkoły i poza nią,przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki (czystość, 

stosowny ubiór, wygląd), 

h)  nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów, dba o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne i swoich kolegów, nie pali papierosów 

i) nie prowokuje kłótni, konfliktów, bójek, 

j)jest chętny do niesienia pomocy nauczycielom, wychowawcom, innym pracownikom 

szkoły i potrzebującym kolegom., 

k)udziela się w pracy samorządu klasowego. 

   4)OCENĘ POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia podstawowe wymagania wynikające ze statutu szkoły, dba o higienę osobistą i 

nosi stosowny dla ucznia strój 

b) spełnia podstawowe wymagania dotyczące kultury osobistej i stosunku do innych 

ludzi, 

c) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów, 
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d) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości, korzysta z oferowanych form pomocy, 

e) drobne uchybienia wynikają nie ze złej woli i lekceważenia obowiązujących zasad i 

norm, lecz z braku nawyków, 

f) swą postawą wyraża pozytywny stosunek do symboli i tradycji narodowych, 

g) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki (stosowny strój), 

h)  poprawnie zachowuje się podczas uroczystości państwowych i szkolnych, 

i) zdarzają mu się spóźniania i sporadyczne ucieczki z lekcji, 

j)  w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 5 uwagi o niezmienianiu obuwia i nie ma 

więcej niż 5 uwag o niewłaściwym zachowaniu, 

l) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, a zastosowane środki wychowawcze 

przynoszą poprawę. 

  5) OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) nie jest obowiązkowy, nie przygotowuje się do zajęć i odpisuje zadania domowe, 

c) nie przestrzega statutu szkoły, 

d) źle zachowuje się na zajęciach i utrudnia ich prowadzenie, 

e) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, 

f) nie przestrzega zasad czystości, higieny, estetyki osobistej i otoczenia, 

g) nie dba o stosowny wygląd i ubiór, nosi wyzywający strój i makijaż często nie ma 

obuwia zmiennego, 

h) wykazał się niewłaściwym zachowaniem na uroczystościach i imprezach szkolnych, 

i) nieterminowo dostarcza usprawiedliwienia za nieobecności w szkole, 

j) nie pracuje na miarę swoich możliwości, 

k) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, 

l) wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie, 

m) niszczy podręczniki, mienie szkolne oraz mienie kolegów, 

n) nagminnie opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia     ,       

o) podejmowane wobec niego zabiegi wychowawcze przynoszą krótkotrwałą poprawę. 

  6)OCENĘ NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przestrzega obowiązków ucznia przewidzianych statutem szkoły, rozmyślnie łamie 

obowiązujące przepisy, 

b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i środowiska, 
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c) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, 

d) bierze udział w bójkach, kradzieżach, 

e) dewastuje mienie szkolne i społeczne, 

f) stosuje wymuszania, wyłudzania, szantaż, 

g) ulega nałogom i namawia do tego innych, 

h) fałszuje usprawiedliwienia i inne dokumenty szkolne, 

i) szantażuje oraz wyłudza od nich pieniądze, 

j) wchodzi w kolizję z prawem, 

k) otrzymał w semestrze naganę z ostrzeżeniem i naganę dyrektora za opuszczanie zajęć 

bez usprawiedliwienia, spóźnianie się na lekcje, ucieczki oraz inne w/w zachowania, 

l) nie wykazuje chęci poprawy mimo stosowanych przez szkołę środków zaradczych, kar 

regulaminowych, mimo wcześniejszych zobowiązań ucznia, 

ł ) w semestrze ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, 

m) demoralizująco wpływa na innych  uczniów. 

 24. W  kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględnić należy udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego  

25.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 54 

Tryb odwoławczy od ustalonej oceny zachowania: 

 

1. Uczeń oraz jego rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora szkoły od ustalonej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i prosić o ponowne jej ustalenie, jeśli uznają, 

że ocena ta jest niezgodna z przepisami prawa. 

2. Wnioski o ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania składa się w 

sekretariacie szkoły nie później niż w ciągu 2  dni roboczych od zakończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

3. Wnioski, o których mowa wyżej rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora 

szkoły. 

4. W skład komisji wchodzą: 
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1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

4) pedagog, 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w drodze 

głosowania większością głosów nie może być niższa od oceny ustalonej przez 

wychowawcę. 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna 

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w 

skład komisji. 

 



 71 

Załącznik nr 3 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

Obowiązujące w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach 

 

§ 60 

Zasady ogólne. 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) określa warunki i sposób oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach. 

2. Ewaluację funkcjonowania WZO przeprowadza szkolny zespół do spraw oceniania na 

koniec roku szkolnego. 

3. Szczegółowe zasady oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów zawarte są w 

Przedmiotowych Systemach Oceniania(PSO).  Zasady oceniania z religii i etyki określają 

odrębne przepisy, które uwzględnia przedmiotowy system oceniania. 

 

§ 61 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów. 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się według 

wewnątrzszkolnych zasad oceniania(WZO). 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 
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2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom, informacji o postępach 

ucznia, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny; 

2) ustalenie warunków i sposobu przekazywania uczniom i rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach ich sprawdzania; 

3) szkolną skalę ocen klasyfikacyjnych (semestralnych, rocznych) z zajęć edukacyjnych; 

4) bieżące ocenianie uczniów; 

5) zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych; 

6) śródroczne (semestralne) klasyfikowanie uczniów;  

7) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

8) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych i warunki ich poprawiania; 

9) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych; 

10) warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

11) ewaluacja wewnątrzszkolnych zasad oceniania i sposób wprowadzenia zmian w 

regulaminie. 

Procedura: 

Nauczyciel przedmiotu: 

1. systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach 

zapewniających obiektywność oceny; 

2. powiadamia uczniów, z jednotygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych 

sprawdzianów wiadomości. W ciągu jednego dnia może się odbyć nie więcej niż 1 praca 

klasowa (pisemny sprawdzian), a w ciągu tygodnia – 3 (nie dotyczy to prac klasowych i 

sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów); 

3. nie stosuje formy pracy pisemnej na tydzień przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym 

śródrocznym i na 2 tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym rocznym. 

Wychowawca: 

1.  udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach w formie ustnej lub w postaci 

wypisu ocen z dziennika w czasie zebrań, na przerwach lub po lekcjach; 
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2. zaprasza na zebranie, na prośbę rodziców, nauczyciela innego przedmiotu i w ten sposób 

umożliwia rodzicom uzyskanie dodatkowych informacji o postępach ucznia. 

 

§ 62 

 

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu nauczania: 

1. Nauczyciel ma obowiązek formułowania wymagań edukacyjnych zgodnych z aktualnymi 

podstawami programowymi, przyjętym programem nauczania i kryteriami oceniania 

obowiązującymi w szkole. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 

lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. 

§ 63 

Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych 

oraz sposobie ich sprawdzania. 

 

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

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

klasyfikacyjnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

Procedura: 

Informowanie uczniów: odczytanie i omówienie PSO przez każdego nauczyciela na pierwszej 

lekcji danego przedmiotu nauczania; 

dokumentacja: wpis w dzienniku lekcyjnym. 

Informowanie rodziców: na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca zapoznaje rodziców 

(prawnych opiekunów) z WZO; 

dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności. 

2. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy 

kontroli: 

1) odpowiedzi ustne; 
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2) prace pisemne: prace klasowe (sprawdziany) przewidziane w planie realizacji programu 

nauczania; 

3) kartkówki z trzech ostatnich lekcji (trwają 10-15 minut i nie wymagają zapowiedzi oraz 

uzgadniania terminu), 

4) prace właściwe danemu przedmiotowi, np. ćwiczenia praktyczne, 

5) referaty, prezentacje, 

6) aktywność na lekcji, 

7) prace domowe. 

§ 64 

Szkolna skala ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych, rocznych) z zajęć edukacyjnych. 

 

1. Śródroczne (roczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według 

następującej skali: 

1) stopień celujący  -  6 

2) stopień bardzo dobry  - 5 

3) stopień dobry  -  4 

4) stopień dostateczny - 3 

5) stopień dopuszczający - 2 

6) stopień niedostateczny – 1 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z 

zachowania. 

§ 65 

Kryteria ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami przy rozwiązywaniu nietypowych zadań, 

problemów teoretycznych i praktycznych programu nauczania. Osiąga sukcesy w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, regionalnym lub 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i 

umiejętności zawartych w programie nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie 

i samodzielnie posługuje się zdobytą wiedzą do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach; 
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3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i wymagania zawarte w 

podstawach programowych (ok.70% programu) oraz poprawnie i samodzielnie 

rozwiązuje (wykonuje) zadania typowe o średnim stopniu trudności; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował przynajmniej 50% wiadomości 

objętych programem nauczania na poziomie wymagań zawartych w podstawach 

programowych oraz samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o małym stopniu 

trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw 

programowych, ale potrafi wykonywać proste zadania o minimalnym stopniu trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który posiada braki w wiadomościach 

uniemożliwiające mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu oraz nie jest w 

stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym (niewielkim) stopniu trudności. 

 

§ 66 

Bieżące ocenianie uczniów. 

1. Bieżące ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia winno być dokonywane systematycznie, w 

różnych formach oraz warunkach zapewniających obiektywność oceny. 

2. Każdy nauczyciel samodzielnie określa zakres materiału podlegającego danej formie kontroli 

i informuje uczniów z wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie się. 

3. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o sprawdzianie przynajmniej na tydzień 

wcześniej oraz wpisania do dziennika terminu. 

4. W ciągu tygodnia uczeń może mieć najwyżej trzy sprawdziany, przy czym nie więcej niż 

jeden dziennie. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone 

i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu w obecności 

nauczyciela. Prace mogą być udostępnione do wglądu także rodzicom w formie określonej 

przez nauczyciela. 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić, według kryterium wypełniania przez ucznia wymagań 

podstawowych. 

7. Prace pisemne należy sprawdzić w ciągu 2 tygodni i udostępnić uczniom do wglądu. Termin 

może ulec przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela. 

8. Wyniki oceniania powinny być na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Uczeń oraz 

jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do dziennika w obecności Dyrektora 

Szkoły, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub nauczyciela prowadzącego zajęcia z 

danego przedmiotu. 
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§ 67 

 

1. Nauczyciele powinni stworzyć uczniom nieobecnym na zajęciach edukacyjnych szansę 

uzupełnienia i zaliczenia brakujących wiadomości. 

2. Każda nieobecność ucznia na zajęciach powinna być usprawiedliwiona w formie pisemnej. 

3. Uczniowie pełnoletni samodzielnie usprawiedliwiają swoje nieobecności, jeżeli rodzice 

wyrażą zgodę w formie pisemnej. 

4. Nauczyciel samodzielnie określa termin i formę zaliczenia przez ucznia nieobecności na 

zajęciach. 

5. Jeżeli uczeń do końca semestru nie rozliczy nieobecności, otrzymuje z niezaliczonego 

materiału ocenę niedostateczną. 

 

§ 68 

Śródroczna klasyfikacja uczniów. 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania. 

2. Ocena klasyfikacyjna nie może być ustalona jako średnia arytmetyczna ocen bieżących. 

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

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

4. Na miesiąc przed śródrocznym (klasyfikacyjnym) zebraniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować wychowawcę klasy i uczniów o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych. Wychowawca przekazuje tę informację 

rodzicom. 

5. Na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej każdy nauczyciel ustnie 

poinformuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej. 

6. Na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest 

zobowiązany poinformować każdego ucznia o przewidywanej ocenie z zachowania.  

 

§ 69 

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 
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1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie 

nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

Procedura: 

1) Prośbę o egzamin klasyfikacyjny ( egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na piśmie do 

Dyrektora Szkoły najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie klasyfikacyjnego 

posiedzenia Rady Pedagogicznej; 

2) W przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny ( egzaminy klasyfikacyjne) z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję na drodze 

jawnego głosowania zwykłą większością głosów. 

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

nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

Procedura: 

1) Po uzgodnieniu terminu wychowawca sporządza notatkę służbową, która przekazuje 

dyrektorowi szkoły. W notatce uczeń potwierdza podpisem, że znana jest mu data 

egzaminu. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w 

składzie: 

1) nauczyciel uczący danego przedmiotu (egzaminator), 

2) nauczyciel uczący tego samego przedmiotu lub pokrewnego przedmiotu, 

3) wychowawca klasy. 

8. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

przedmiotu: wychowanie fizyczne, informatyka, technologia informacyjna, gdzie egzamin 

ma formę ćwiczeń praktycznych. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu 

z wyznaczonym nauczycielem. Egzamin pisemny trwa 90 minut. 
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10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład 

Komisji, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez Komisję. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz 

ocenę z tego przedmiotu. 

11. Ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna. 

 

§ 70 

Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i warunki ich poprawiania. 

 

1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu w danym roku szkolnym osiągnięć z zajęć 

edukacyjnych ucznia, określonych w szkolnym planie nauczania. Ustalone zostają oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania, według skali szkolnej. 

2. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

3. Tryb przeprowadzania klasyfikacji rocznej jest taki sam jak klasyfikacji śródrocznej. 

4. Klasyfikacyjne oceny roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen 

semestralnych. 

5. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli w 

wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej otrzymał oceny pozytywne ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły po wstrzymaniu wykonania 

uchwały Rady Pedagogicznej powołuje Komisję, która przeprowadza pisemny i ustny 

sprawdzian wiadomości. 

7. Egzamin przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora szkoły w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący Komisji. 

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

3) Dwóch nauczycieli tego samego przedmiotu z danej lub innej szkoły tego samego typu. 

8. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez Komisję jest ostateczna. 

Procedura: 

1) Uczeń składa do Dyrektora Szkoły pisemną prośbę o egzamin nie później niż na tydzień 

przed zebraniem  rady klasyfikacyjnej. 

2) Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem tych przedmiotów, z 

których powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

3) Egzamin pisemny trwa 90 minut. 
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4) Zestawy zadań egzaminacyjnych ustala nauczyciel – egzaminator w porozumieniu z 

nauczycielem wyznaczonym przez Dyrektora. Stopień trudności zadań musi odpowiadać 

kryterium oceny, o jaką ubiega się uczeń. 

5) Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w 

skład Komisji. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o 

jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w 

którym wpisuje się datę egzaminu oraz ocenę z tego przedmiotu. 

9. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z 

danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego, który odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia. 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 

11. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, 

technologii informacyjnej, informatyki  lub drugiego języka obcego. 

1) Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza 

lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawą do zwolnienia może być 

również orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. 

2) Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz opinii specjalistycznej poradni, zwalnia 

ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami 

sprzężonymi  lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. 

3) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć dydaktycznych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

12. Wyniki oceniania będą przedstawione rodzicom na spotkaniach z wychowawcą klasy 

organizowanych według terminarza ustalonego przez Dyrektora Szkoły. 

13. Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy oraz nie kontaktują się z 

nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne nie mogą powoływać na brak 

informacji o postępach dziecka w nauce. 

14. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu, wychowawca może wysłać pisemną 

informację o postępach ucznia, na jego adres domowy lub powiadomić go telefonicznie. 

 

§ 71 

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych. 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Dokładny termin 

egzaminu ustala Dyrektor Szkoły. 
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3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

technologii informacyjnej, informatyki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

Komisji wchodzą. 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący Komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

Komisji. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy Komisji 

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji 

Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje po 

porozumieniu z Dyrektorem danej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

Komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

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

ustnych odpowiedziach. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

przez Dyrektora Szkoły nie później niż do końca września. 

Procedura: 

1) nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, 

rodziców (prawnych opiekunów )najpóźniej w dniu egzaminu; 

2) pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do Dyrektora 

Szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności. 

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

9. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyżej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

 

§ 72 

 

Warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
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Informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce będą przekazywane rodzicom (prawnym 

opiekunom) na zebraniach klasowych organizowanych, dniach otwartej szkoły, według 

kalendarza podanego rodzicom na początku roku szkolnego.  

 

§ 73 

Zasady szczegółowe wewnątrzszkolnych zasad oceniania zachowania ucznia. 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych, jak również wyrażaniu opinii na temat kultury osobistej ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, 

2) motywowanie ucznia do dalszej poprawy w zachowaniu, 

3) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o zachowaniu 

ucznia (postępy i trudności). 

3. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa 

się: 

1) ocenianie bieżące, 

2) klasyfikacja śródroczna, 

3) klasyfikacja roczna, 

4) klasyfikacja końcowa. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 74 

 

Wewnątrzszkolne zasady ustalania oceny z zachowania obejmują: 

1) Ustalanie przez Radę Pedagogiczną, w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim warunków i sposobu oceniania zachowania. 

2) Ustalanie warunków i trybu poprawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

3) Kryteria ustalania oceny śródrocznej i rocznej z zachowania ze względu na frekwencję. 

4) Skalę i kryteria ustalania oceny z zachowania. 
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5) Tryb ustalania oceny z zachowania. 

6) Tryb odwoławczy od ustalonej oceny z zachowania. 

7) Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o ocenie z zachowania. 

8) Ocenę regulaminu ustalania ocen z zachowania i sposób wprowadzenia zmian w 

regulaminie. 

 

§ 75 

Ustalanie warunków i trybu poprawiania rocznej(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania. 

 

Warunkiem poprawienia oceny z zachowania jest przestrzeganie WZO, Statutu Szkoły i innych 

praw obowiązujących w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w 

Kielcach. 

 

§ 76 

Skala ocen z zachowania 

1. Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o: 

1) spełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, 

2) jego kulturze osobistej, 

3) jego postawie wobec kolegów i innych osób. 

2. Składniki oceny z zachowania ucznia: 

1) spełnianie obowiązków szkolnych, 

2) kultura osobista, 

3) postawa wobec kolegów i innych osób. 

3. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 
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§ 77 

 

Kryteria ustalania oceny śródrocznej i rocznej z zachowania ze względu na frekwencję. 

1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej ze sprawowania jednym z kryteriów ustalania 

oceny jest frekwencja. Uczeń może otrzymać ocenę: 

1) wzorową, jeżeli nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień, 

2) bardzo dobrą, jeżeli opuścił co najwyżej 5 godzin bez usprawiedliwienia i ma co 

najwyżej 5 spóźnień w semestrze, 

3) dobrą, jeżeli opuścił co najwyżej 11 godzin bez usprawiedliwienia i ma co najwyżej 10 

spóźnień, 

4) poprawną, jeżeli opuścił co najwyżej 25 godzin bez usprawiedliwienia i ma co najwyżej 

10 spóźnień, 

5) nieodpowiednią, jeżeli opuścił co najwyżej 50 godzin bez usprawiedliwienia, 

6) naganną, jeżeli opuścił powyżej 50 godzin bez usprawiedliwienia. 

2. Po przekroczeniu przez ucznia limitu 25 godzin bez usprawiedliwienia (w trakcie semestru) 

wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia i udziela uczniowi nagany wobec klasy z 

wpisaniem jej do dziennika lekcyjnego. 

3. Jeżeli uczeń od momentu udzielenia nagany do klasyfikacji śródrocznej (rocznej) poprawił 

swoją frekwencję, wychowawca klasy podwyższa mu ocenę z zachowania do poprawnej. 

4. Po przekroczeniu przez ucznia limitu 50 godzin bez usprawiedliwienia (w trakcie semestru) 

wychowawca klasy jest zobowiązany do powiadomienia rodziców ucznia (prawnych 

opiekunów) oraz pedagoga szkolnego. Uczeń, w obecności rodziców, wychowawcy i 

pedagoga podpisuje zobowiązanie do przestrzegania regulaminu szkoły oraz poprawienia 

frekwencji. Uczeń może zwrócić się z prośbą o poręczenie swojego zobowiązania do 

Samorządu Uczniowskiego. Druk takiego zobowiązania znajduje się u pedagoga szkoły. 

5. Jeżeli uczeń wywiąże się z pisemnego zobowiązania do klasyfikacji śródrocznej (rocznej), 

wychowawca podwyższa mu ocenę z zachowania do nieodpowiedniej. 

6. Jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie wykazuje poprawy swojej frekwencji (nie wywiązuje się ze 

swojego zobowiązania) obowiązują następujące procedury: 

1) powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów),  

2) podpisanie w obecności Dyrektora Szkoły, pedagoga i wychowawcy klasy przez ucznia i 

jego rodziców (prawnych opiekunów) karty warunkowego pobytu. Stanowi ona 

określenie warunków, które uczeń i jego rodzice zobowiązują się spełnić. Druk takiej 

karty znajduje się u pedagoga szkoły. 

7. Niedostosowanie się do zobowiązań zawartych w karcie warunkowego pobytu skutkuje 

skreśleniem z listy uczniów na wniosek wychowawcy klasy, decyzją Rady Pedagogicznej, po 

zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego. 
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8. W dzienniku lekcyjnym wychowawca ma obowiązek odnotować wszystkie kary zastosowane 

wobec uczniów opuszczających zajęcia edukacyjne. 

9. Uczeń, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecności w ciągu 1 

tygodnia od momentu powrotu ucznia do szkoły. 

10. Działalność społeczna ucznia może wpłynąć na podwyższenie oceny z zachowania ucznia, 

ale tylko o jedną stopień wyżej. 

11. 11.W przypadku rażącego łamania regulaminu szkolnego (np. niszczenie mienia szkolnego), 

wychowawca klasy może zobowiązać ucznia do naprawienia szkody lub wykonania 

dodatkowej pracy na rzecz klasy, szkoły. 

12. Kryteria ocen (z podziałem na poszczególne składniki opinii o zachowaniu ucznia) 

1) Ocena: wzorowe 

Spełnianie obowiązków szkolnych 

Zawsze wzorowo wykonuje wszystkie obowiązki szkolne, a w szczególności wyróżnia się 

pilnością, pracowitością, dokładnością, systematycznością, obowiązkowością oraz ambicją. 

Ustawicznie pracuje nad sobą, doskonaląc swoją wiedzę, umiejętności i charakter. Dba o rozwój 

fizyczny i zdrowie. Systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, a wszelkie spóźnienia lub 

nieobecności usprawiedliwia zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami. 

Kultura osobista 

Kulturalnie, taktownie i honorowo zachowuje się w każdej sytuacji, a w szczególności postępuje 

zgodnie z zasadami dobrego wychowania i ogólnie przyjętymi normami moralnymi, 

określonymi także w kanonie wychowawczym szkoły. 

Postawa wobec kolegów i innych osób 

W stosunku do koleżanek, kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i innych osób 

jest koleżeński uczynny, rzetelny i odpowiedzialny. Szanuje godność drugiego człowieka. Jest 

tolerancyjny. Uczestniczy w życiu kulturalnym, naukowym i społecznym klasy oraz szkoły ( np. 

bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w zajęciach pozalekcyjnych, pracuje 

w organizacjach społecznych działających w szkole, przygotowuje imprezy i uroczystości 

szkolne itp.) 

Opinia ogólna (opisowa) 

Uczniem wzorowym jest ten, który w każdej sytuacji wzorowo wykonuje wszystkie obowiązki 

szkolne, który kulturalnie, honorowo i z godnością postępuje w każdej sytuacji w szkole i poza 

nią; który kieruje się w swoim postępowaniu zgodnie z zasadami programu wychowawczego 

szkoły. 

Uczeń wzorowy to ten, w stosunku do zachowania, którego ani wychowawca, ani uczący go 

nauczyciele nie wnoszą negatywnych uwag i zastrzeżeń. 

2) Ocena: bardzo dobre 

Spełnianie obowiązków szkolnych 
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Na ogół (najczęściej) bardzo dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne. Jest ambitny. Uczy 

się na miarę swoich możliwości intelektualnych i w pełni je wykorzystuje. Ambitnie realizuje 

wszystkie powierzone mu zadania. Jest obowiązkowy, pracowity i aktywny na lekcjach. 

Wyróżnia się dobrą frekwencją, a wszystkie nieobecności usprawiedliwia zgodnie z 

obowiązującymi w szkole przepisami. 

Kultura osobista 

Jest kulturalny i grzeczny. Honorowo i godnie postępuje w każdej sytuacji. Szanuje dobre 

obyczaje i ogólnie przyjęte normy moralne, określone także w programie wychowawczym 

szkoły. 

Postawa wobec kolegów i innych osób 

W stosunku do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych osób jest koleżeński, życzliwy i 

uczynny. Szanuje godność drugiego człowieka. Jest tolerancyjny. Uczestniczy w życiu 

kulturalnym, naukowym i społecznym klasy i szkoły. Stara się być aktywnym w życiu klasy i 

szkoły. 

Opinia ogólna (opisowa) 

Uczeń bardzo dobry to ten, o którym nie można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest 

wzorem dla innych uczniów, ale z pewnością można go wyróżnić jako tego, który kieruje się w 

życiu szkolnym i osobistym zasadami określonymi w programie wychowawczym szkoły. 

3) Ocena: dobra 

Spełnianie obowiązków szkolnych 

Na ogół (najczęściej) stara się sumiennie wypełniać obowiązki szkolne. Uczy się na miarę 

swoich możliwości intelektualnych, nie zawsze w pełni je wykorzystując. Często rezygnuje z 

realizacji bardziej ambitnych i wymagających wysiłku intelektualnego zadań. Systematycznie 

uczęszcza na zajęcia szkolne, a nieobecności usprawiedliwia zgodnie z obowiązującymi w 

szkole przepisami. 

Kultura osobista 

Jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń ze strony wychowawcy i uczących go nauczycieli. Na 

ogół zachowuje się grzecznie i kulturalnie. Szanuje przyjęte normy moralne, określone także w 

programie wychowawczym szkoły. Na zwróconą mu uwagę, iż jego zachowanie budzi 

zastrzeżenia wychowawcy lub uczącego go nauczyciela, reaguje natychmiastową poprawą.  

Postawa wobec kolegów i innych osób 

W stosunku do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych osób przejawia chęć współdziałania. 

Szanuje godność drugiego człowieka. Jest tolerancyjny. Nie odmawia udziału w życiu 

społecznym klasy ( np. w organizowaniu imprez klasowych). 

Opinia ogólna (opisowa) 

Uczeń dobry to ten, który bez większych zastrzeżeń wypełnia obowiązki szkolne, a swoim 

postępowaniem nie narusza zasad określonych w programie wychowawczym szkoły. Osiąga 
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wyniki adekwatne do jego możliwości intelektualnych. To ten, który pozytywnie i szybko 

reaguje na uwagi odnoszące się do jego zachowania.  

4) Ocena: poprawne 

Spełnianie obowiązków szkolnych 

Na ogół wykonuje obowiązki uczniowskie określone w Statucie Szkoły, ale wymaga 

systematycznej kontroli. Stara się wykorzystać swoje możliwości intelektualne, lecz trudniejsze 

zadania może realizować tylko przy pomocy nauczyciela. W swoich obowiązkach nie zawsze 

sumienny i systematyczny. Nie podejmuje zadań ambitnych. Nie wyróżnia się aktywnością na 

lekcjach.  

Kultura osobista 

Poziom kultury osobistej ucznia świadczy o słabym ukształtowaniu nawyków kulturalnych, lecz 

nie są one rażące. Uczeń szanuje ogólnie przyjęte normy moralne na ogół je zna i akceptuje. 

Pozytywnie reaguje na zwróconą mu uwagę, stara się poprawić swoje nawyki kulturalnego 

zachowania się wobec nauczycieli i innych uczniów. 

Postawa wobec kolegów i innych osób. 

W stosunku do koleżanek, kolegów, nauczycieli i innych osób nie przejawia chęci 

współdziałania. Jest bierny i nie zawsze otwarty na sprawy i potrzeby innych ludzi, ale dobrze 

reaguje na krytykę swego postępowania. Nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły. 

Opinia ogólna (opisowa) 

Uczeń poprawny to ten, który wypełnia obowiązki szkolne, wymagając przy tym systematycznej 

kontroli nauczycieli i rodziców, a w swoim postępowaniu na ogół nie narusza zasad określonych 

w programie wychowawczym szkoły. Pozytywnie reaguje na uwagi odnoszące się do jego 

zachowania. To ten, który – nawet, jeżeli popełnił wykroczenie i został ukarany karą 

regulaminową – wykazuje samokrytycyzm oraz daje dowody swoim postępowaniem, iż wyciąga 

wnioski z faktu ukarania go, oczekiwane przez szkołę. 

5) Ocena: nieodpowiednie 

Spełnianie obowiązków szkolnych 

Często jest niesumienny, nieobowiązkowy i leniwy. Osiąga wyniki w nauce poniżej jego 

możliwości. Często nie odrabia prac domowych i nie jest przygotowany do lekcji. Spóźnia się na 

zajęcia szkolne bądź opuszcza je bez usprawiedliwiania. Nie wykonuje bądź wykonuje pod 

przymusem obowiązki uczniowskie określone w Statucie Szkoły. 

Kultura osobista 

Jego kultura osobista budzi wiele zastrzeżeń (bywa wulgarny, nietaktowny, arogancki itp.). 

Lekceważy dobre obyczaje, powszechnie przyjęte normy moralne oraz szkolne przepisy 

porządkowe (np. często przeszkadza w prowadzeniu lekcji). Pomimo zwracanej mu uwagi 

popełnia te same lub podobne wykroczenia. Wymaga ciągłej kontroli ze strony wychowawcy i 

nauczycieli (nie przejawia ambicji i samokrytycyzmu, nie pracuje nad sobą, aby poprawić swoje 

zachowanie). 
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Postawa wobec kolegów i innych osób 

W stosunku do koleżanek, kolegów, nauczycieli oraz innych osób bywa arogancki, kłótliwy i 

nieuczynny. Jest nietolerancyjny. Lekceważy rówieśników i dorosłych. Negatywnie reaguje na 

uwagi pod swoim adresem o złym zachowaniu. Nie podporządkowuje się ustaleniom rady 

klasowej i samorządu uczniowskiego. Nie bierze udziału w życiu społecznym swojej klasy. 

Opinia ogólna (opisowa) 

Uczeń zachowujący się nieodpowiednio to ten, który nie spełnia podstawowych obowiązków 

uczniowskich, nie umie zachować się wobec rówieśników i osób starszych a także nie 

uczestniczy w życiu społecznym klasy i szkoły. Jeśli częściowo spełnia obowiązki uczniowskie 

oraz przestrzega niektóre moralne zasady określone w kanonie wychowawczym szkoły, to dzieje 

się tak wyłącznie na skutek nacisków i nieustannej kontroli ze strony wychowawcy i nauczycieli. 

Uczeń zachowujący się nieodpowiednio to ten, który często spóźnia się bądź opuszcza zajęcia 

szkolne bez usprawiedliwienia; jest wulgarny; zachowuje się agresywnie wobec innych; 

spożywa napoje alkoholowe bądź inne środki odurzające (w tym pali tytoń; kradnie bądź niszczy 

cudze mienie; popełnił przestępstwo lub wykroczenie karalne sądownie; przynależy do grupy 

przestępczej bądź naruszającej porządek społeczny, stwarza ( świadomie lub nieświadomie) 

zagrożenie zdrowia.  

6) Ocena: naganne 

Spełnianie obowiązków szkolnych 

Notorycznie lekceważy obowiązki uczniowskie i nie wykazuje woli ich wypełniania. Ignoruje 

uwagi oraz polecenia wychowawcy i nauczycieli. Wymaga ustawicznej kontroli, a powierzone 

mu zadania wykonuje tylko pod presją. Często spóźnia się na zajęcia, opuszcza je bez 

usprawiedliwienia. Stwarza zagrożenia swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem i naruszaniem 

obowiązującego prawa szkolnego. 

Kultura osobista 

Jego kultura osobista budzi zasadnicze zastrzeżenia: jest arogancki, wulgarny, krnąbrny, 

opryskliwy, notorycznie kłamie, jest niechlujny. Nie wykazuje woli poprawy zachowania, a 

wszelkie uwagi i przestrogi lekceważy ( nie reaguje na nie bądź reaguje arogancją). Swoim 

zachowaniem ( słowami, gestami, postępowaniem) wpływa negatywnie na innych uczniów ( 

daje zły przykład, ignorując i lekceważąc powszechnie przyjęte normy moralne, przepisy 

prawa). 

Postawa wobec kolegów i innych osób 

W stosunku do koleżanek, kolegów, nauczycieli oraz innych osób bywa agresywny i brutalny. 

Nie szanuje godności innych ludzi. Stosuje przemoc i samosądy. Nie przestrzegając przepisów 

prawa szkolnego, naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo. Namawia lub przymusza innych 

do czynów przestępczych. Reaguje agresją lub lekceważy wszelkie próby udzielania mu pomocy 

poprzez wskazywanie ( przez kolegów bądź dorosłych) błędów w zachowaniu. Jest 

nietolerancyjny. Nie bierze udziału w życiu społecznym klasy i lekceważy jawnie swoich 

kolegów. 
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Opinia ogólna (opisowa) 

Uczeń zachowujący się naganie to ten, który notorycznie, otwarcie i świadomie lekceważy 

obowiązki uczniowskie oraz pomimo wielokrotnego karania go karami regulaminowymi nie 

czyni postępów w zachowaniu. Ocenę „naganne’ ustala się w odniesieniu do uczniów, których 

zachowanie ocenia się jako wyjątkowo nieodpowiednie, źle wpływające na opinię szkoły w 

środowisku, szkodliwe wychowawczo. Ocenę „naganne” powinien otrzymać ten uczeń, o 

którym można z przekonaniem powiedzieć, iż jest „recydywistą” w naruszaniu obowiązujących 

przepisów szkolnych i zasad współżycia społecznego, określanych w programie 

wychowawczym szkoły, (czyli, że w stosunku do niego nie skutkują żadne środki wychowawcze 

stosowane w szkole). 

13. Ważniejsze wyznaczniki stosunku ucznia do obowiązków szkolnych: 

1) frekwencja na zajęciach ( obecność, punktualność), 

2) przygotowanie się do lekcji (prowadzenie zeszytów, noszenie podręczników, aktywne 

uczestnictwo w lekcjach, czytelnictwo, odrabianie prac domowych), 

3) udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

4) osiąganie wyników adekwatnych do możliwości intelektualnych, przestrzeganie prawa 

szkolnego (znajomość praw i obowiązków uczniowskich, przestrzeganie przepisów 

szkolnych zawartych w regulaminach, zarządzeniach Dyrektora i uchwałach RP). 

14. Ważniejsze cechy wysokiej kultury osobistej oraz pozytywnego stosunku ucznia do innych 

ludzi: 

1) kultura języka (dobór słownictwa, zastosowanie form grzecznościowych) oraz znajomość 

zasad dobrego wychowania, 

2) dbałość higienę osobistą oraz ład i porządek w najbliższym otoczeniu swojego miejsca 

nauki, wypoczynku, zabawy itp. (wyczulenie na ład, porządek i estetykę w najbliższym 

sobie otoczeniu), 

3) uwidoczniające się w postępowaniu ucznia walory moralne oraz pozytywne cechy 

charakteru takie jak: odpowiedzialność za słowa i czyny, honor, życzliwość i uczynność 

wobec ludzi, gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy słabszym i 

pokrzywdzonym, samokrytycyzm, skromność, obowiązkowość i punktualność, 

opanowanie i takt w sytuacjach konfliktowych. 

15. Składniki opinii szkoły o zachowaniu się ucznia ( do uwzględnienia przy ustalaniu oceny z 

zachowania oraz przy formułowaniu opinii o uczniu, np. do sądu). 

1) Określając poziom spełniania przez ucznia obowiązków uczniowskich należy brać pod 

uwagę głównie: 

a) obecność i aktywność na zajęciach szkolnych; 

b) wykonywanie podstawowych zadań uczniowskich (prowadzenie zeszytów 

przedmiotowych, przygotowanie się do kolejnych zajęć, odrabianie prac domowych, 
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wykonywanie różnych zadań zleconych przez nauczyciela a pozostających w związku z 

lekcjami itp.); 

c) osiąganie wyników w nauce na miarę intelektualnych możliwości; 

d) znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących w szkole (określonych w 

Statucie Szkoły, uchwałach Rady Pedagogicznej i zarządzeniach Dyrektora Szkoły). 

2) Określając poziom kultury osobistej ucznia należy brać pod uwagę ustalone, bądź 

dopiero kształtowane nawyki, które świadczą o kulturze, a w szczególności: 

a) słownictwo używane w bezpośrednich kontaktach: uczeń - uczeń, uczeń – nauczyciel, a 

także w dyskusjach na zajęciach szkolnych; 

b) znajomość i stosowanie zwrotów grzecznościowych, 

c) umiejętność kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach (np. w rozmowie z 

nauczycielem, z rodzicami, z kolegami) 

d) dbałość o higienę ciała, ubioru, miejsca nauki i pracy, miejsca wypoczynku itp.; 

e) przestrzeganie powszechnie przyjętych zasad i norm postępowania wobec innych ludzi, 

określonych w programie wychowawczym szkoły ( np.: punktualność, obowiązkowość, 

odpowiedzialność, aktywność, uczciwość, obiektywizm, tolerancja wobec cudzych 

poglądów itp.). 

3) Oceniając postawę ucznia wobec innych ludzi ( a tym samym poziom jego 

identyfikowania się z celami zespołu klasowego i całej szkoły) należy brać pod uwagę 

przede wszystkim te zachowania ucznia, które świadczą o jego: 

a) a)poszanowaniu bądź lekceważeniu godności drugiego człowieka, 

b) umiejętności bądź braku umiejętności współpracy z innymi, 

c) otwartości bądź zamykania się na sprawy i potrzeby innych ludzi, a także na krytykę 

swego postępowania (przez kolegów, nauczycieli), 

d) gotowości bądź niechęci do niesienia pomocy innym, zwłaszcza słabszym i młodszym, 

e) takcie i kulturze w kontaktach z innymi ludźmi. 

16. Ogólne zasady sporządzania opinii i charakterystyk (dla potrzeb szkolnych i na żądanie 

uprawnionych władz). 

1) Opinie i charakterystyki uczniów sporządzają wychowawcy klas. 

2) Opinia powinna być sporządzona w oparciu o dokumentację przebiegu kształcenia 

(dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, protokoły egzaminów) oraz inną obowiązującą w 

szkole dokumentację pedagogiczną.  

 

§ 78 
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Tryb ustalania oceny z zachowania. 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy.  

2. Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów swojej klasy z planowanymi ocenami z 

zachowania i szczegółowo uzasadnić na lekcjach wychowawczych poprzedzających zebranie 

Rady Pedagogicznej.  

3. Podstawowym uzasadnieniem oceny z zachowania są fakty pedagogiczne, zarejestrowane w 

dokumentacji przebiegu kształcenia oraz innej dokumentacji pedagogicznej obowiązującej 

bądź dopuszczonej do stosowania przez Dyrektora Szkoły ( np. zeszyty spostrzeżeń, rejestry 

wykroczeń, kroniki klasowe itp.). Dokumentacja taka powinna być stale dostępna w szkole. 

4. Wszelkie uzasadnienia okresowych i rocznych ocen z zachowania należy przedstawiać 

(ustnie bądź pisemnie) w aspektach: spełniania przez ucznia obowiązków szkolnych, jego 

kultury osobistej oraz jego postawy wobec kolegów i innych osób. Dopiero po dokonaniu 

powyższych ocen cząstkowych wychowawca klasy może wyrazić opinię ogólną w postaci 

stopnia szkolnego. 

Procedury: 

Ustalenie przez wychowawcę oceny semestralnej i rocznej powinny poprzedzać takie czynności, 

jak: 

1) wystawianie ocen cząstkowych z zachowania w cyklu miesięcznym i zarejestrowanie ich 

w dzienniku lekcyjnym, 

2) informowanie rodziców o każdej ocenie nieodpowiedniej i nagannej w ciągu miesiąca od 

daty ustalenia takiej oceny cząstkowej, 

3) szczegółowe analizowanie frekwencji i zapisów w dzienniku, odnoszących się do 

zachowania uczniów, 

4) rozmowy z samorządem klasowym oraz wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej 

klasie na temat zachowania uczniów, 

5) wysłuchanie opinii ocenianego ucznia o własnym zachowaniu. 

5. Wychowawcza i pragmatyczna wartość oceny z zachowania zależy w decydującym stopniu 

od obiektywizmu i wnikliwości oceniającego. Podstawowymi warunkami zobiektywizowania 

oceny z zachowania są: 

1) uwzględnienie przy ocenianiu aktualnego zachowania ucznia, ocen jakie uzyskiwał on 

poprzednio, 

2) uwzględnianie zmian, jakie stwierdzono w jego zachowaniu w stosunku do zachowania 

w poprzednim okresie roku szkolnego, 

3) opieranie opinii o zachowaniu na faktach zarejestrowanych w dokumentacji przebiegu 

kształcenia. 
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6. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o zamiarze wystawienia oceny 

nieodpowiedniej i nagannej, co najmniej na 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia 

RP, na którym te oceny będą zatwierdzone. 

7. Na żądania uczniów i ich rodziców wychowawca jest obowiązany przygotować pisemne 

uzasadnienie ustalonej oceny nieodpowiedniej bądź nagannej. Uzasadnienie takie może być 

przekazane rodzicom tylko za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły. 

8. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna. 

9. Stwierdzenie naruszenia przyjętych zasad ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania oraz niezgodności z przepisami prawa jest wystarczającym powodem do 

wstrzymania przez Dyrektora Szkoły wykonania uchwały Rady Pedagogicznej oraz do 

powierzenia ustalenia oceny, powołanej Komisji, pracującej według zasad określonych w 

trybie odwoławczym od ustalonej oceny z zachowania. 

 

§ 79 

Tryb odwoławczy od ustalonej oceny z zachowania 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) 

mogą zwrócić się do wychowawcy klasy z prośbą o zmianę oceny z zachowania. 

Procedury: 

1) w ciągu dwóch dni do wystawienia przewidywanej oceny z zachowania, uczeń lub jego 

rodzice (prawni opiekunowie), zwracają się z prośbą o zmianę oceny z zachowania do 

wychowawcy klasy; 

2) wychowawca przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej organizuje 

spotkanie, w którym oprócz niego uczestniczy przedstawiciel samorządu klasowego, 

nauczyciel uczący w tej klasie oraz zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie); 

3) po wysłuchaniu argumentów ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), 

dotyczących w szczególności innych, nieznanych dotąd faktów, np. osiągnięć 

pozaszkolnych ucznia, przeprowadza się tajne głosowanie. W głosowaniu bierze udział 

wychowawca, drugi nauczyciel, przedstawiciel samorządu klasowego; 

4) wychowawca podnosi oceną zachowania, w przypadku korzystnego dla ucznia wyniku 

głosowania; 

5) ze spotkania sporządza się notatkę, pod którą podpisuje się wychowawca, drugi 

nauczyciel i przedstawiciel samorządu klasowego uczestniczący w spotkaniu.  

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły 

od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i prosić o ponowne jej ustalenie, jeśli 

uznają, że ocena ta jest niezgodna z przepisami prawa. Wnioski o ponowne ustalenie rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania składa się w sekretariacie szkoły nie później niż w ciągu 

siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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3. Wnioski, o których mowa wyżej, rozpatruje Komisja powoływana przez Dyrektora Szkoły. 

4. W skład Komisji wchodzą: 

1) Dyrektor lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący Komisji jako przewodniczący, 

2) wychowawca klasy, 

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

klasie, 

4) pedagog, 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

6) przedstawiciel Rady Rodziców 

5. Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę. 

6. Ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna. 

7. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład 

Komisji. 

 

§ 80 

 

Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

ocenie z zachowania. 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach 

uzyskania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niż przewidywana. 

 

§ 81 

 

Ustalenie warunków promocji. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6. 

2. Rada Pedagogiczna , uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, 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. 
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3. Uczeń ukończył szkołę, 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, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

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

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

dobrą ocenę z zachowania. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się 

także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczna ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

7. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

 

§ 82 

 

Ewaluacja WZO i sposób wprowadzenia zmian. 

1. Dyrektor Szkoły powoła specjalną grupę, która zajmie się oceną obowiązującego WZO. 

2. Wyniki oceny mogą wpłynąć na korektę niniejszego WZO. 

3. Zmiany w WZO można wprowadzić po zakończeniu roku szkolnego na zebraniu Rady 

Pedagogicznej zwykłą większością głosów. 


