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ROZDZIAŁ I 

NAZWA SZKOŁY I INFORMACJE O SZKOLE 

 
 

§ 1. 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku – Białej. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek zlokalizowany przy ul. Żywieckiej 239 w Bielsku – Białej.  

3. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku – Białej jest publiczną szkołą 

o 6-letnim cyklu kształcenia. 

 

 

§ 2. 

 

1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - 

Białej jest Gmina Bielsko – Biała. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty  

w Katowicach. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

 
§ 3. 

 

1. Szkoła pielęgnuje wartości związane z osobą patrona szkoły Tadeusza Kościuszki zgodnie   

z jego słowami: 

 

 Czytajmy i uczmy się, a będziemy wolnymi ludźmi. 

 Siebie samego zwyciężaj, to największe zwycięstwo. 

 Łączmy serca, łączmy ręce najściślej! Narodowi i Ojczyźnie Waszą wierność winniście! 

 

2. Główne cele szkoły to: 

1) Przekazywać wiedzę, która pozwoli dziecku zrozumieć świat, siebie samego i innych; 

2) Wychowywać do wolności, której podstawowym wymiarem jest praca nad sobą                     

i przezwyciężanie własnych słabości; 

3) Rozwijać wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i piękno świata. 

4) Wychowywać w duchu miłości Ojczyzny, poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur innych narodów. 
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§ 4. 

 

1. Szkoła współpracuje z innymi szkołami noszącymi imię Tadeusza Kościuszki. 

2. Szkoła współpracuje ze szkołami europejskimi w ramach edukacyjnych programów Unii 

Europejskiej. 

3. Szkoła bierze udział w programach: „Mleko w szkole” oraz „Owoce w szkole”.  

 

 

§ 4a. 

 

1. Szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego dzieciom zamieszkałym w obwodzie 

szkoły oraz dzieciom spoza obwodu szkoły na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, 

jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 

2. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, 

niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie                                

z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.  

 

 

§ 5. 

 

Szkoła kształci uczniów zgodnie z ich uzdolnieniami oraz zadaniami oświaty określonymi                 

w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, uwzględniając zadania dydaktyczne, a szczególnie: 

1. Szkoła spełnia funkcje kształcącą, tworząc warunki intelektualnego i fizycznego rozwoju 

uczniów. 

2. Na terenie szkoły organizowane są zajęcia pozalekcyjne o charakterze dydaktyczno – 

wyrównawczym oraz pozwalające rozwijać zainteresowania i zdolności. 

3. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

4. Szkoła realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego oraz ramowy plan nauczania. 

5. Szkoła realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów  i sprawdzianów. 

6. Szkoła realizuje zajęcia w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny 

wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania 

szkoły publicznej danego typu. 

7. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych. 

8. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectw państwowych. 

9. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do 

ukończenia szkoły podstawowej. 

10. Szkoła umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie 

wybranych przedmiotów nauczania oraz stwarza warunki do realizacji indywidualnych 

programów nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych. 

11. Szkoła organizuje konkursy dla uczniów klas I – VI. 

12. W szkole zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach.  
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§ 6. 

 

Szkoła wychowuje i sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z zadaniami oświaty określonymi               

w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, uwzględniając zadania wychowawczo – opiekuńcze,   

a szczególnie: 

1. Szkoła realizuje proces wychowawczy, kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz  

Konwencji o Prawach Dziecka i ustawą o systemie oświaty. 

2. Szkoła za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, respektując chrześcijański 

system wartości. 

3. Szkoła spełnia funkcję wychowującą, kulturotwórczą, tworząc warunki emocjonalnego, 

społecznego i estetycznego rozwoju uczniów. 

4. Szkoła wychowuje uczniów w duchu wolności, tolerancji i odpowiedzialności za swoje 

postępowanie. 

5. Szkoła rozwija u uczniów wrażliwość na potrzeby innych. 

6. Szkoła kształtuje potrzebę rozumienia świata, uczy szacunku dla przyrody, rozwija 

potrzebę kontaktu z kulturą. 

7. Szkoła kultywuje tradycje i wartości patriotyczne; 

8. Szkoła tworzy warunki służące rozwijaniu u dzieci szacunku dla kultury narodowej 

 i tradycji regionalnych; 

9. Poprzez współpracę europejską szkoła wychowuje uczniów ciekawych świata, 

umiejących   w tym świecie znaleźć swoje miejsce, tolerancyjnych wobec odmienności 

kulturowej innych narodów; 

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

językowej  i religijnej; 

11. Szkoła zapewnia szczególne formy opieki uczniom w wypadkach losowych; 

12. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny; 

13. Szkoła realizuje programy: wychowawczy oraz program profilaktyki; 

14. Szkoła otacza opieką uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się.  

15. Szkoła organizuje nauczania indywidualne, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów na 

podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

16. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz korekcyjno – 

kompensacyjne. 

17. Szkoła umożliwia korzystanie z bezpłatnego dożywiania w stołówce szkolnej uczniom 

znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

 

 

§ 7. 

 

Szkoła zapewnia uczniom opiekę i bezpieczeństwo zgodnie z zadaniami oświaty określonymi w 

ustawie o systemie oświaty, realizując zadania zapewniające bezpieczne  i higieniczne warunki 

nauki, a szczególnie: 

1. Szkoła sprawuje opiekę oraz zapewnia bezpieczeństwo uczniom w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich oraz 

stały nadzór przez prowadzących zajęcia. 

2. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę, korzystając również z pomocy rodziców 

(prawnych opiekunów) uczniów. 
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3. Szkoła realizuje przepisy dotyczące  bezpiecznych i higienicznych warunków nauki               

i wychowania oraz propaguje działania prozdrowotne. 

4. Szkoła instaluje i aktualizuje na stanowiskach komputerowych dostępnych dla uczniów 

oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą być zagrożeniem 

dla prawidłowego psychicznego rozwoju.  

 

 

§ 8. 

 

1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor, pracownicy pedagogiczni  

i niepedagogiczni, uczniowie przy ścisłej współpracy z radą rodziców, organizacjami             

i instytucjami społecznymi i kulturalnymi regionu.   

 

2. Szczegółowe zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły są zawarte               

w planach pracy szkoły zatwierdzanych na każdy rok szkolny przez radę pedagogiczną. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

SPOSOBY WYKONYWANIA ZADAŃ 

 
 

§ 9. 

 

1.Szkoła realizuje wymienione zadania poprzez:  

1) dobór programów dostosowanych do psychicznego i fizycznego rozwoju ucznia,  

2) rozpoznanie środowiska uczniowskiego, 

3) zindywidualizowanie procesu kształcenia,  

4) organizowanie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, 

5) podejmowanie działań prozdrowotnych, 

6) podejmowanie działań proekologicznych, 

7) prowadzenie pedagogizacji rodziców na prelekcjach organizowanych w trakcie zebrań            

z rodzicami, 

8) przestrzeganie przez wszystkich nauczycieli zadań statutowych; 

9) wychowanie w duchu poczucia tożsamości narodowej, religijnej, regionalnej i szacunku dla 

symboli narodowych, 

10) stałe podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich, 

11) realizację zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem wyjść do muzeów, teatrów, kin, na koncerty 

muzyczne, warsztaty plastyczne, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi i inne wydarzenia 

kulturalne, 

12)  realizację wycieczek przedmiotowych i turystycznych, 

13)  organizację na terenie szkoły konkursów przedmiotowych, tematycznych, 

14)  propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i na terenie szkoły, 

15)  rozwijanie samorządności, współodpowiedzialności za szkołę, klasę, kolegów, koleżanki       

i siebie, 

16) opiekę na świetlicy szkolnej 

17) umożliwienie korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej. 
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18) Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności uczniom 

niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem 

społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami.  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH ZADANIA 

 
 

§ 10. 

 

1. Organami szkoły są:  

1) dyrektor szkoły,  

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców,  

4) samorząd uczniowski. 

§ 11. 

 

1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę. 

2. Dyrektor szkoły planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę szkoły zgodnie z zasadą 

jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności zgodnie z ustawą            

o systemie oświaty, a w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności szkoły. 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie, 

5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom                           

       w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 

8) Uchylony 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje                   

w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-07-2015&qplikid=1#P1A6
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3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły; 

4) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą 

pedagogiczną i samorządem uczniowskim.  

3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel pełniący rolę społecznego 

zastępcy dyrektora szkoły lub inny wyznaczony przez organ prowadzący nauczyciel. 

 

 

§ 12. 

 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która  jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. Kompetencje i zadania rady pedagogicznej wynikają z Ustawy o systemie oświaty, 

rozporządzeń wykonawczych i Regulaminu Rady Pedagogicznej. 
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole. 
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 
6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,             

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,     

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 

rady pedagogicznej. 
8. Przewodniczący prowadzi i  przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 
9. Uchylony 
 

 

§ 13. 

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:   

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,  

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,  

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                          

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 
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5) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

6) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: 

 zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania. 

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych                     

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  
 

 

§ 14. 

 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.  

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.  
3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną 

w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

 

 

§ 15. 

 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków.  
2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  
3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 

 

 

 § 16. 

 

1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2. Rada rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów uczestniczy w rozwiązywaniu spraw 

wewnętrznych szkoły, działając w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty, przepisy 

wykonawcze i regulamin rady rodziców. 
3. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły. 
4a. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy 

      szkoły i program profilaktyki. 
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5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin, o którym mowa ust. 4.  
 

 

§ 17. 
 

1. W szkole działa samorząd uczniowski. 

2. Regulamin samorządu określa zasady wybierania członków i zakres jego działania.  

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski                         

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami,  

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu              

z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.   

 

 

§ 18. 

 

1. Organy szkoły mają zapewnioną możliwość działania i podejmowania decyzji                      

w granicach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty. 

2. W szkole ustalone są następujące zasady współdziałania organów szkoły: 

1) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny; plany działania uchwalane są  

nie później niż do końca września; kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi 

szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły; 

2) każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się 

do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub 

stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego; 

3) organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

3. Do rozstrzygania sporów kompetencyjnych między organami szkoły dyrektor powołuje 

komisję statutową, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. 

4. Organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do komisji, dyrektor szkoły, jako organ 

w charakterze jednoosobowym wchodzi w skład komisji. Komisja wybiera ze swojego 

grona przewodniczącego. 

5. Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcie w drodze uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcie jest 

ostateczne. 
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6. Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, 

którego kompetencje naruszono. 

7. Organ, którego winę ustaliła komisja statutowa, musi naprawić skutki swego działania         

w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie komisji statutowej 

podaje się do ogólnej wiadomości w szkole. 

 

 

 
ROZDZIAŁ V. 

WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
 

§ 19. 

  

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

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

szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

1) I półrocze - od dnia rozpoczynającego rok szkolny do ferii szkolnych, ale nie później niż 

do 31 stycznia;  

2) II półrocze - od pierwszego dnia po feriach szkolnych lub od 1 lutego do ostatniego dnia 

roku szkolnego. 

 

 

§ 20. 

  

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 

dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący 

szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

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

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, kwalifikacje i stopienie awansu 

zawodowego nauczycieli oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

3. 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.  

  

 

§ 21. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy realizują 

zajęcia edukacyjne wynikające ze szkolnego planu nauczania w danym roku. 

2. Podział na grupy w klasach IV - VI jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych                       

i zajęciach komputerowych  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na 

zajęciach, o których mowa w ust. 2. można dokonywać za zgodą organu prowadzącego 

szkołę.  
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4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach od 12 do 26 

uczniów. 

 

 

§ 22. 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 1a. Zajęcia  edukacyjne  w  klasach  I - III są prowadzone  w oddziałach liczących nie więcej  

        niż 25 uczniów. 

 1b. Uchylony 

  1c.  Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

  1d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się  

        asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne,  

        wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.     

  1e. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą  

         uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

2. I etap edukacyjny obejmuje klasy I – III. Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest                             

w formie kształcenia zintegrowanego. Zajęcia prowadzone są przez wychowawcę.                           

W ramach tych zajęć mogą być realizowane przez innych nauczycieli edukacje, które trwają  

45 minut. 

3. II etap edukacyjny obejmuje klasy IV – VI, podczas którego realizowane są przedmioty w 

systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

4. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia edukacyjne: :  

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

2) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

5. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych organizuje opiekę i pomoc materialną 

dla uczniów, którzy z przyczyn rodzinnych i losowych potrzebują pomocy i wsparcia. 

6. Szkoła informuje rodziców uczniów znajdujących w trudnej sytuacji finansowej o 

możliwości korzystania  z bezpłatnych obiadów świadczonych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej.  

7. Szkoła we współpracy z Parafią św. Barbary oraz osobami prywatnymi organizuje pomoc   

w formie bezpłatnych obiadów dla uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej, a nie 

objętych pomocą społeczną. 

8. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Za tę współpracę  

jest odpowiedzialny pedagog szkolny. 

9. W bardzo trudnych sytuacjach wychowawczych szkoła korzysta z pomocy przedstawicieli 

Policyjnej Izby Dziecka. 

 

 

§ 23. 

  

Szkoła przyjmuje słuchaczy nauczycielskich kolegiów oraz studentów szkół wyższych na 

praktyki pedagogiczne na podstawie pisma z uczelni, po uzgodnieniu warunków odbywania 

praktyki z dyrektorem szkoły i nauczycielem obejmującym opiekę nad praktykantem i po 

zawarciu odpowiedniej umowy. 
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§ 24. 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych 

szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice 

(prawni opiekunowie) uczniów uczęszczających do szkoły. 

3. Do zadań biblioteki należy:  

1) gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji                      

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

5) kształtowanie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

4. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:  

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, 

2) gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

3) korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w bibliotece oraz wypożyczanie poza bibliotekę, 

4) korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu; 

5) prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

5. Wyposażenie biblioteki stanowią: odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia 

komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają zorganizowanie nowoczesnego warsztatu 

biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań. 

6. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu, 

zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i niepiśmiennicze 

(taśmy magnetofonowe, płyty CD, kasety VHS, płyty DVD). 

8. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej, 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży,  

6) czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,  

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, 

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, 

9) zbiory multimedialne, 

10) materiały regionalne i lokalne. 

9. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

10. W przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest, co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu 

powierza obowiązek kierowania biblioteką. 

11. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji poprzez: 

a) wypożyczanie do domu; 

b) udostępnianie na miejscu w bibliotece; 
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c) wypożyczanie podręczników; 

d) przekazywanie materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, 

analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła 

medialne; 

c) udzielanie porad w wyborach czytelniczych; 

d) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole; 

e) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia                       

z użyciem różnorodnych źródeł informacji; 

f) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania 

źródeł informacji wykraczających poza program nauczania; 

g) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu 

informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie                          

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

a) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy 

współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 

b) organizowanie konkursów czytelniczych, literackich i plastycznych; 

c) udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytanie; 

d) organizowanie spotkań z autorami książek; 

e) organizowanie corocznego Festiwalu Książki; 

f) przygotowywanie inscenizacji teatralnych wybranych książek oraz innych 

przedstawień promujących czytanie;  

g) informowanie o nowościach wydawniczych; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

poprzez: 

a) kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego; 

b) wyjścia na wystawy, spotkania z przedstawicielami kultury i inne wydarzenia 

kulturalne; 

c) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie; 

d) organizowanie zajęć popularyzujących kulturę polską ze szczególnym 

uwzględnieniem  kultury naszego regionu; 

e) realizację programów i projektów rozwijających wrażliwość kulturową                                  

i społeczną; 

f) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych poprzez udział w akcjach 

charytatywnych; 

5) w zakresie prac organizacyjno – technicznych poprzez: 

a) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

b) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki; 

c) inwentaryzację i zabezpieczanie zbiorów. 

12. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

b) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

c) organizację lekcji bibliotecznych, 
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d) pomoc: 

             -    w odrabianiu zadań domowych,  

                                     -    w przygotowaniach do konkursów i sprawdzianów, 

                                     - w opracowywaniu prezentacji oraz różnych pomocy i materiałów  

                                           potrzebnych na lekcje.  

e) pogłębianie i kształtowanie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

f) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do książek i podręczników oraz 

odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie; 

2) nauczycielami poprzez: 

a) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych                  

i materiałów ćwiczeniowych, 

b) udostępnianie literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych, 

c) wspieranie działalności dydaktyczno – wychowawczej; 

d) informowanie o nowościach bibliotecznych; 

e) przekazywanie wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz 

sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki; 

3) rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez: 

a) wypożyczanie książek; 

b) wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne                                      

i materiały ćwiczeniowe, 

c) przekazywanie informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie 

wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki, 

d) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 

przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży; 

4) innymi bibliotekami poprzez: 

a) wspólne organizowanie imprez czytelniczych i lekcji bibliotecznych; 

b) udział w wystawach, spotkaniach z autorami książek i innych wydarzeniach 

kulturalnych organizowanych przez biblioteki;  

c) wymianę książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych; 

d) wspólne organizowanie konkursów czytelniczych; 

e) współpracę przy realizacji programów i projektów. 

13. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin 

biblioteki.  

14. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor Szkoły. 

 

 

§ 25. 

  

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców 

lub organizację dojazdu do szkoły szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

nie przekracza 25 uczestników. 

3. Świetlica pracuje w godzinach od 6 45 do 16 45 . 

4. Do najważniejszych zadań pracowników świetlicy szkolnej należy: 

1) planowanie, organizowanie i kierowanie pracą wychowawczo-opiekuńczą                            

i dydaktyczną świetlicy; 

2) opracowanie rocznych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji; 

3) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego planu dnia oraz przeprowadzenie                    

w tej sprawie konsultacji z wychowawcami; 
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4) czuwanie nad zaopatrzeniem i wyposażeniem w odpowiedni sprzęt, materiały i pomoce 

naukowe do prowadzenia zajęć oraz odpowiedzialność materialna za powierzone mienie; 

5) utrzymywanie ścisłego kontaktu z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas i innymi 

pracownikami szkoły, w celu prawidłowej realizacji zadań w jednolitym systemie 

wychowawczym szkoły; 

6) systematyczne doskonalenie swojej pracy i wiedzy, udział w naradach i szkoleniach; 

7) przestrzeganie zasad bhp, przeciwpożarowych oraz dyscypliny podczas prowadzonych 

zajęć, w czasie obiadu i przydzielonych dyżurów; 

8) wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły. 

 

 

§ 26. 

 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia:  

1) pomieszczenia dla nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2) pomieszczenia dla potrzeb świetlicy szkolnej i biblioteki, 

3) centrum multimedialne w szkolnej bibliotece, 

4) pracownię komputerową, 

5) dwie pracownie mobilne netbooków 

6) salę gimnastyczną i boiska szkolne, 

7) gabinet pielęgniarki szkolnej, 

8) gabinet pedagoga szkolnego, 

9) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 

 

 

§ 27. 

 

1. Szkoła organizuje dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki                                   

w następujących formach: 

1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia 

obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów 

pokrewnych, 

2)  wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników 

przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych – zwane dalej 

„wycieczkami”, 

3)  imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, 

4)  imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, 

szkoły zimowe, szkoły ekologiczne – zwane dalej „imprezami”; 

5) wycieczki zagraniczne w ramach edukacyjnych programów Unii Europejskiej, na które 

zgodę wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań                        

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania                                     

i umiejętności specjalistycznych. 

3. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz 

sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece 

szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one 

odbywać. 
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4. Podczas wycieczek, imprez krajoznawczo-turystycznych i wyjazdowych zapewnia się 

opiekę 1 opiekuna na 15 uczniów, w trakcie wycieczek górskich jednego opiekuna na                       

10 uczniów, a podczas wycieczek rowerowych dwóch opiekunów na grupę 10 uczniów; 

5. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki. 

6. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: 

1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,  

2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,  

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz 

sprawuje nadzór w tym zakresie,  

4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 

przestrzegania,  

5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki                                   

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,  

6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy,  

7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,  

8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,  

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,  

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki  po jej zakończeniu,  

11) opracowuje informację dla rodziców zawierającą skrócony harmonogram wycieczki, czas 

wyjazdu i przyjazdu, informację dotyczącą wyposażenia uczestnika, bagażu, numer 

kontaktowy.  

7. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.  

       Opiekun w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,  

2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki 

lub imprezy,  

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,  

5) sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w 

czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,  

6) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.  

  

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 
§ 28. 

  

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 
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2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 

danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, jeżeli dziecko: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

dziecko  obowiązku szkolnego poza szkołą. 

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, może być wydane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia 

dołączono: 

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 

3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny poza szkołą do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami dyrektor szkoły po zasięgnięciu 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej podejmuje decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, nie dłużej jednak niż o 1 rok. 

7. Dziecko z obwodu szkoły może spełniać obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej 

publicznej lub niepublicznej, posiadającej jednak uprawnienia szkoły publicznej. Dyrektor 

tejże szkoły ma obowiązek informowania o spełnieniu przez dziecko obowiązku szkolnego. 

8. Dziecko ma prawo do spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. O spełnieniu 

obowiązku szkolnego w taki sposób decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców dziecka. 

Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia klasy 

lub szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę. 

9. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkujące obwód szkolny, współpracując w tym zakresie z rodzicami dziecka. 

Prowadzi ewidencję spełnienia obowiązku szkolnego. Informacje o aktualnym stanie             

i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od sześciu do trzynastu lat uzyskuje szkoła od 

właściwych organów urzędu miasta. 

10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne z wyjątkiem 

przypadków, w których dyrektor szkoły zezwolił na spełnienie obowiązku szkolnego poza 

szkołą, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. 

 

 

 

 

§ 28a. 

 

 ZASADY PRZYJMOWNIA UCZNIÓW DO SZKOŁY 

 

1. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest systemem elektronicznym. 

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przejmowane są z urzędu na podstawie zgłoszeń. 

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na 

wniosek rodziców. 
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3a. Kandydatów spoza obwodu szkoły przyjmuje się jedynie wówczas, gdy szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 

4. Uchylony 

5. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły powołuje spośród 

pracowników pedagogicznych komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.  

6. Uchylony 

7. Uchylony 

8. Uchylony 

9. Uchylony 

10. Uchylony 

11. Uchylony 

 

 

§ 29. 

 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) wypowiedzi, swobody myśli, sumienia i religii: wyrażania myśli i przekonań, w 

szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie 

naruszają dobra innych osób, 

2) rozwoju: rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, reprezentowania szkoły w 

konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami 

i umiejętnościami, 

3) życia bez przemocy i poniżania: opieki wychowawczej, ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności, 

życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

4) nauki: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, korzystania z pomieszczeń szkolnych, 

sprzętów, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

pomocy w przypadku trudności w nauce,  

5) stowarzyszania: wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole,  

6) prywatności: dysponowania własnymi rzeczami,  

7) informacji: sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów nauce, wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie 

wyjaśnień i odpowiedzi, możliwości korzystania z pomocy materialnej, jeśli wychowawca 

klasy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym stwierdzi taką potrzebę. 

 

  

 

 

§ 30. 

  

1. Uczeń ma obowiązek:  

1) regularnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych;  

2) aktywnego uczenia się, właściwego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych i odrabiania 

zadań domowych; 

3) wykonywania poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

4) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego na terenie szkoły i poza jej terenem     

w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły, osób starszych i kolegów; 



Statut Szkoły Podstawowej nr 24  im. Tadeusza Kościuszki  w Bielsku - Białej 

18 

5) przestrzegania praw drugiego człowieka; 

6) dbania o honor i tradycje szkoły; 

7) nieużywania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych; 

8) dbania o kulturę języka; 

9) dbania o mienie szkoły i naprawienia wyrządzonych szkód materialnych; 

10) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, 

nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego; 

11) przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów. 

2. Uczeń na terenie szkoły zobowiązany jest do stosowania następujących zasad ubierania się: 

1) Strój ucznia składa się z: 

a) koszulki polo z wyszytym logo szkoły w kolorze ciemnoniebieskim lub błękitnym 

(do wyboru), 

b) rozpinanego swetra lub bluzy w kolorze granatowym lub popielatym bez żadnych 

napisów i innych nadruków, 

c) dowolnych spodni lub spódnicy, 

d) obuwia zamiennego z białą podeszwą. 

2) Strój ucznia jest skromny, schludny i czysty, w stonowanej kolorystyce.  

3) Zabrania się noszenia: 

a) biżuterii (dopuszcza się jedynie u dziewczynek małe, nie zagrażające 

bezpieczeństwu dziecka, kolczyki),  

b) pomalowanych paznokci i włosów, 

c) stosowania makijażu.  

4) Uczesanie ucznia powinno być skromne, bez ekstrawagancji, włosy długie należy spiąć. 

5) Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia. Na terenie budynku szkoły chodzimy                         

w obuwiu z białą podeszwą. 

6) Podczas obchodów świąt państwowych, innych uroczystości szkolnych oraz wyjazdów do 

teatru i na koncert  uczniowie są zobowiązani do noszenia stroju odświętnego. 

7) Strój odświętny składa się z: 

a) dziewczęta: biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,  

b) chłopcy: biała koszula i eleganckie, granatowe lub czarne spodnie. 

8) O konieczności założenia stroju odświętnego uczniowie są informowani przez 

wychowawcę klasy. 

9) Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie są zobowiązani do noszenia stroju 

gimnastycznego. 

10) Strój gimnastyczny składa się z: obuwia sportowego z białą podeszwą, koszulki z krótkim 

rękawem określonego dla danej klasy koloru (bez żadnych napisów i innych nadruków) 

oraz czarnych krótkich spodenek gimnastycznych (przed kolano) lub getrów. Spodenki                       

i getry powinny być jednolitego koloru  (bez wzorów i napisów).  

 

 

§ 31.  

Uchylony  

 

 

§ 32. 

  

1. Za rzetelną  naukę, pracę społeczną, wzorowe zachowanie oraz wybitne osiągnięcia szkoła 

stosuje system nagród. 

2. Uczeń jest nagradzany w szczególności za:  

1) wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, 
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2) wyróżniające wyniki w nauce, 

3) wzorową postawę etyczno – moralną, 

4) osiągnięcia w szkolnych i międzyszkolnych konkursach artystycznych, przedmiotowych, 

turniejach wiedzy i zawodach sportowych, 

5) wyróżniającą działalność w samorządzie uczniowskim,  

6) pomoc uczniom mającym trudności w nauce, 

7) zaangażowanie w działalność charytatywną. 

3. W szkole stosuje się następujące rodzaje nagród:  

1) pochwała udzielona indywidualnie wobec ucznia, 

2) pochwała wychowawcy na forum klasy, 

3) wpis pochwały do klasowego zeszytu uwag, 

4) wpis pochwały do zeszytu korespondencji ucznia, 

5) pochwała dyrektora podczas apelu wobec społeczności szkolnej, 

6) dyplom wzorowego ucznia dla uczniów klas I – III, 

7) dyplom uznania za uzyskane osiągnięcia, 

8) nagroda rzeczowa, 

9) Medal Kościuszkowski w uznaniu zasług dla rozsławiania imienia szkoły, przyznawany 

uczniom klasy szóstej,  

10) list gratulacyjny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły skierowany do rodziców uczniów 

klasy szóstej. 

 

 

§ 33. 

 

1. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły oraz obowiązujących regulaminów szkoła stosuje system 

kar. 

2. W szkole stosuje się następujące rodzaje kar: 

1) ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę lub innego nauczyciela, 

2) wpis do klasowego zeszytu uwag, 

3) wpisanie uwagi do dziennika elektronicznego, 

4) pisemne powiadomienie rodziców o zachowaniu ich dziecka poprzez zeszyt 

korespondencji ucznia, 

5) wezwanie przez wychowawcę klasy rodziców ucznia do szkoły, 

6) zakaz udziału w imprezach klasowych, 

7) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji, 

8) ustne upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły, 

9) nagana udzielona przez dyrektora szkoły, 

10) wezwanie rodziców wraz z uczniem na posiedzenie szkolnej komisji wychowawczej, 

11)  zakaz udziału w imprezach szkolnych, 

12) przeniesienie ucznia do równoległej klasy w tej samej szkole. 

3. Kary wymienione w ust.2. pkt 1 – 3 nakłada wychowawca lub inny nauczyciel. 

4. Kary wymienione w ust. 2. pkt 4 – 6 nakłada wychowawca klasy. 

5. Kary wymienione w ust. 2 pkt 7 – 10 nakłada dyrektor szkoły. 

6. Karę wymienioną w ust. 2 pkt 11 nakłada dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

7. W przypadkach szczególnie rażącego naruszenia obowiązków szkolnych,                          

gdy zachowanie ucznia świadczy o jego demoralizacji, zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu 

jego samego lub innych osób, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję.   

8. W przypadkach wymienionych w ust. 7. dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty 

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 
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§ 34. 

  

1. Szkoła ma obowiązek informować rodziców dziecka o zastosowaniu wobec niego kary.  

2. W ciągu trzech dni od ogłoszenia kary pisemne odwołanie od kary ma prawo wnieść do 

wychowawcy, który ją nałożył, ukarany uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub 

samorząd klasowy. 

3. Skład komisji rozpatrujący odwołanie ustala wychowawca, do którego wpłynęło podanie. 

4. Komisja ma obowiązek wysłuchania ucznia i jego rodziców, a następnie na piśmie 

przedstawia swoją opinię w tej sprawie wychowawcy, który ją powołał, w terminie jednego 

tygodnia. 

5. Na podstawie opinii wychowawca w ciągu jednego tygodnia podejmuje decyzję, którą na 

piśmie przedstawia rodzicom. 

6. Decyzja ta jest ostateczna.  

 

 

 
ROZDZIAŁ VII 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

 
§ 35. 

  

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, 

określają odrębne przepisy. 

3. Zadania dla osób pełniących funkcje kierownicze i innych pracowników szkoły określa 

dyrektor szkoły.  

 

 

§ 36. 

 

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

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą                

i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego 

rozwoju osobowego.  

2. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w 

poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia          

i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych           

i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras i światopoglądów. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

4.  Zadania i obowiązki nauczyciela w szczególności związane są z:  

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, wychowawczego i procesu 

profilaktyki, 

3) dbaniem o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny, 

4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 
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5) bezstronnym i obiektywnym ocenianiem oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich 

uczniów, 

6) udzielaniem pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu              

o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy 

merytorycznej, 

8) wykonywaniem poleceń dyrektora szkoły wynikających z odrębnych przepisów 

traktujących dyrektora jako kierownika zakładu.  

5. Nauczyciel stażysta zobowiązany jest do pisania wszystkich scenariuszy lekcji przez  

okres I semestru. Scenariusze przedstawia do zatwierdzenia opiekunowi stażu raz                 

w tygodniu, dyrektorowi do kontroli raz w miesiącu. 

6. Opiekun nauczyciela stażysty przedstawia dyrektorowi harmonogram obserwacji zajęć 

nauczyciela, nad którym sprawuje opiekę. 

7. Nauczyciel stażysta przedstawia dyrektorowi harmonogram obserwacji zajęć u opiekuna 

stażu lub innych nauczycieli. 

8. Opiekun nauczyciela kontraktowego przedstawia dyrektorowi szkoły harmonogram spotkań 

z nauczycielem, nad którym sprawuje opiekę. 

9. Harmonogramy, o których mowa w ust.7., 8. i 9. należy złożyć do końca września na             

I semestr i do końca stycznia na II semestr. 

10. Opiekun stażu zobowiązany jest do składania dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji 

swojej funkcji do końca każdego semestru. 

11. Każdy nauczyciel posiada teczkę nauczyciela zawierającą: 

1) wymagania i kryteria oceniania dla poszczególnych klas oraz uczniów, którym na 

podstawie opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

lub inną poradnię specjalistyczną należy dostosować wymagania do ich możliwości, 

2) plany dydaktyczno – wychowawcze nauczanego przedmiotu, 

3) podstawę programową nauczanego przedmiotu, 

4) programy nauczania, 

5) Koncepcję Pracy Szkoły, 

6) Szkolny program wychowawczy, 

7) Szkolny program profilaktyki, 

8) dokumentację dotyczącą kontaktów z rodzicami 

13. Każdy wychowawca przechowuje ponadto w teczce wymienionej w ust.11. plan 

oddziaływań wychowawczych, harmonogram lekcji wychowawczych i protokoły zebrań      

z rodzicami, które powinny zawierać szczegółowy przebieg i tematykę spotkań. 

 

 

§ 37. 

  

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół , którego zadaniem jest    

w szczególności ustalenie programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor szkoły tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez 

dyrektora szkoły, na wniosek zespołu. 

3. W szkole działają stałe zespoły przedmiotowe skupiające nauczycieli: 

1) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 

2) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych, 

3) zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych, 

4) zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 24  im. Tadeusza Kościuszki  w Bielsku - Białej 

22 

4. Do najważniejszych zadań zespołów należą: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,  

2) korelowanie treści programowych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych w praktyce 

realizacyjnej, 

3) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w trzyletnim 

cyklu kształcenia, 

4) opracowanie kryteriów oceniania uczniów, 

5) opracowywanie sposobu badania osiągnięć uczniów, 

6) stymulowanie rozwoju uczniów, 

7) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

8) zaznajamianie się i wprowadzanie w życie nowatorskich i aktywnych metod nauczania, 

9) analizowanie wyników osiągnięć badanych uczniów, 

10) dzielenie się wiedzą uzyskaną na różnych formach doskonalenia zawodowego, 

11) Rozwiązywanie problemów wychowawczych. 

 

 

§ 38. 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zadaniem wychowawcy w szczególności jest:  

1) stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu                           

w społeczności szkolnej, 

2) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych 

celów, 

3) kształtowanie nawyków społecznego współżycia, wzmacnianie poczucia tożsamości 

kulturowej, historycznej i narodowej wychowanków, 

4) troska o harmonijny rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy wychowanków, wyrabianie     

u nich czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego, 

5) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym                

i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,  

6) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i troska o zapewnienie mu równych szans, 

7) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości i podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 

8) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.  

4. Mając na uwadze dobro dziecka, wychowawca współpracuje z innymi nauczycielami, 

pedagogiem szkolnym, rodzicami oraz z innymi instytucjami wspomagającymi pracę 

wychowawczą i pedagogiczną. 

5. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy dostosowane są do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

 

§ 38a 

 

1. Grupą uczniów w świetlicy szkolnej opiekuje się  wychowawca świetlicy. 

2. Zadaniem wychowawcy świetlicy  w szczególności jest:  

1) Zaspokojenie uczniom potrzeby bezpieczeństwa; 

2) Organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz 

przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej; 
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3) Organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno                              

w pomieszczeniach, jak i wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju 

fizycznego dziecka; 

4) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez organizację 

stosownych zajęć w tym zakresie; 

5) Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek                          

i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

6) Rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów; 

7) Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a w miarę potrzeb również                     

z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz z innymi instytucjami                           

i stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku; 

8) Stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami. 

 

 

§ 39. 

 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych 

potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów,            

z udziałem rodziców i nauczycieli, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się   

w trudnej sytuacji życiowej. 

 

 

§ 40. 

  

1. Nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz 

wychowawczo-opiekuńczych opiekę sprawuje i za ich bezpieczeństwo odpowiada 

nauczyciel prowadzący te zajęcia.  

2. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i sprawuje opiekę nad 

dziećmi w czasie przerw zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem dyżurów 

nauczycieli. 

 

 

§ 41.  

Uchylony 
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ROZDZIAŁ VIII 

WSPÓŁDZIAŁANIE SZKOŁY Z RODZICAMI 

 
 

§ 42. 

  

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

2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, 

2) znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania, 

kryteriów oceniania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

3) znajomości treści statutu, programu wychowawczego, szkolnego programu profilaktyki 

oraz regulaminów obowiązujących uczniów, 

4) rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów, uzdolnień i zainteresowań  lub 

przyczyn trudności w nauce swojego dziecka, 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci. 

6) Wystąpienia z prośbą o uzasadnienie przez nauczyciela oceny z zajęć edukacyjnych                        

i zachowania, 

7) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 

 2a. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie  

        nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od  

        rodziców żadne opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.   

3. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz 

dyskusji na tematy wychowawcze i opiekuńcze. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność swojego 

dziecka w szkole.  

  

§ 42a. 

 

1. Rodzice ucznia są zobowiązani usprawiedliwić każdą godzinę nieobecności w terminie 1 

tygodnia od daty przyjścia do szkoły po absencji. 

2. Nieobecności ucznia usprawiedliwia się w następujących formach: 

1) pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów); 

2) telefoniczne usprawiedliwienie przez rodziców lub opiekunów; 

3) osobiste usprawiedliwienie przez rodziców lub opiekunów podczas ich wizyty w 

szkole, w czasie wywiadówki, zebrania lub konsultacji, 

4) poprzez dziennik elektroniczny 

3. Usprawiedliwienie nieobecności następuje poprzez kontakt rodzica (prawnego opiekuna)                        

z wychowawcą klasy. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który nie może być w szkole z powodów znanych 

wcześniej (ustalone terminy badań, wizyty u lekarzy specjalistów itp.) są zobowiązani 

powiadomić o tym wychowawcę z wyprzedzeniem przynajmniej 1 - dniowym. 

5. Ucznia można zwolnić do domu z zajęć dydaktycznych. Dziecko zwolnione wcześniej                           

z zajęć osobiście odbiera ze szkoły rodzic (prawny opiekun). 
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ROZDZIAŁ IX 

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  OCENIANIA 

 

 
§ 43. 

 

CELE I ZAKRES OCENIANIA 

 
1. Ocenianiu podlegają: 

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2)  zachowanie ucznia. 

2.  Ocenianie   osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na   rozpoznawaniu  przez   nauczycieli 

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

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych   w   szkole   programów  nauczania,   

uwzględniających   tę podstawę. 

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

nauczycieli  oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły                           

i szkolnych regulaminach. 

4. Ocenianie ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

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

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3)  udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

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

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

4a. Informacja, o której mowa w ust. 4., pkt 2., przekazywana jest w formie ustnej                                      

       lub pisemnej i zawiera następujące elementy: 
1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę; 

4) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien pracować. 

5. Ocenianie obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć  

edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 
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6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 44. 

TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 

1. Ustala się klasyfikację śródroczną i roczną w następujących terminach: 
1) klasyfikacja śródroczna – od początku roku szkolnego do ferii szkolnych, ale nie 

później niż do 31 stycznia; 

2) klasyfikacja roczna – od pierwszego dnia po feriach szkolnych lub od 1 lutego do 

końca roku szkolnego 

 

 

§ 45 

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH. 

I ETAP EDUKACYJNY  

 

1. W klasach I –III ocenie podlegają wiadomości i umiejętności z następujących dziedzin 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, plastycznej, 

technicznej, muzycznej, motoryczno-zdrowotnej, komputerowej, językowej.  

2. Dla uczniów klas I – III ustala się następujące poziomy wymagań: 

1) podstawowe, 

2) rozszerzające. 

 

3. Nauczyciel  jest  obowiązany,  na   podstawie  opinii  poradni   psychologiczno-

pedagogicznej,   w   tym   poradni  specjalistycznej,   dostosować     wymagania 

edukacyjne do indywidualnych  potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 

którego stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia  rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

4. System oceniania w klasach I – III obejmuje ocenę bieżącą, śródroczną                                                  

i końcoworoczną. 

5. Ocena bieżąca wskazuje dobre i słabe strony ucznia i sposoby poprawy. Wyrażona jest 

słownie lub pisemnie za pomocą skali ocen cząstkowych: 

 

Klasa I 

Symbole 

cyfrowe 
Edukacja polonistyczna 

Celujący 

(cel) 6 

Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje 

odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na 

wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala 

kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, 

czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego. 

Pisanie:  pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt 

liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, układa i zapisuje 
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teksty na podany lub dowolny temat. 

Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, 

zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy 

wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia 

błędów językowych, planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, tworzy 

przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni i inne. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, 

odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu 

literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i chętnie je czyta. 

Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność 

graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie 

przepisuje tekst drukowany. 

Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często 

uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi 

spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych,  

angażuje się w tworzoną formę teatralną. 

 

 

Dobry 

 (db) 4 

Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane 

pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem. 

Pisanie: pisze  prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się  zachować 

prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne 

błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki)  

Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób 

słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się angażować  

w tworzoną formę teatralną. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na 

większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury. 

Pisanie: pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne), 

przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter 

popełniając drobne błędy. 

Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada 

mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, poproszony 

przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie 

odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami. 

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci 

popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym 

kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń 

literowych, myli wielkie litery z małymi. 

Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu 

analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie 

odpowiada na zadawane pytania. 

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne 

błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń 

literowych, myli wielkie litery z małymi. 

Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, 

wyrazami jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie 

popełniając liczne błędy językowe. 
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Symbole 

cyfrowe 
Edukacja  matematyczna 

Celujący 

cel) 6 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie 

dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z 

niewiadomą w postaci okienka. 

Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do 

sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów 

długości, masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia 

go, określa czas za pomocą zegara i kalendarza  

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie 

dodawanie i odejmowanie  w zakresie  10,  rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe 

z niewiadomą w postaci okienka. 

Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, 

zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji. 

Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości  

i masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa 

czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie 

kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię 

Dobry  

(db) 4 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje  

dodawanie i odejmowanie w zakresie przekraczającym 10 popełniając drobne 

błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci 

okienka (bez przenoszenia na drugą stronę) 

Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje 

zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione 

słownie w konkretnej sytuacji 

Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary 

długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu i konieczności 

spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami 

miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje działania  

popełniając liczne błędy, z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania 

jednodziałaniowe w postaci okienka. 

Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, 

popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej 

sytuacji 

Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów 

długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia,  

w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega 

symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór. 

Dopuszczający 

(dop.) 2 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i 

odejmowanie  często popełniając błędy, liczy na konkretach, myli poszczególne 

działania, ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w 

postaci okienka 

Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie,  

z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz 

schematy graficzne. 

Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary 
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długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i 

nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją 

rozpoczętego wzoru. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne 

błędy, nie kojarzy znaku matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi 

rozwiązać prostego równania jednodziałaniowego  z niewiadomą w postaci okienka. 

Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania.  

Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń 

pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie 

potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru. 

Symbole 

cyfrowe 
Edukacja społeczno-przyrodnicza 

Celujący 

(cel) 6 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, 

zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej, zawsze szanuje otaczające 

środowisko przyrodnicze, okazuje szacunek innym ludziom, jest tolerancyjny, 

chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z innymi, zachowuje się bardzo 

dojrzale, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi 

rozróżnić zagrożenia i przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości 

i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować 

zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony 

środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk 

przyrodniczych, zna swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje 

flagę i hymn Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych 

zawodach, zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie 

współpracuje z innymi, zachowuje  się  dojrzale. Stosuje w praktyce wiadomości  

i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

Dobry  

(db) 4 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, 

zna podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa 

niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany  

w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla 

środowiska,  zna swój adres zamieszkania,  wie na czym polega praca  w 

poznanych zawodach, dobrze współpracuje z innymi, używa form 

grzecznościowych, zna symbole narodowe i  rozpoznaje flagę i hymn Unii 

Europejskiej. Na ogół stosuje   

w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu 

drogowym. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, 

zna niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego, orientuje się czym 

zajmują się ludzie w najbliższej okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, 

godło). Potrafi wymienić nazwy  poznanych warzyw i kwiatów, zna pory roku, 

zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. 

Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu 

drogowym. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się  

w otaczający środowisku społeczno - przyrodniczym, częściowo zna swojego 

adres zamieszkania, myli pory roku, myli symbole narodowe, rzadko okazuje 

szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Z trudem 

bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym. 
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Niedostateczny 

(ndst) 1 

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-

przyrodniczym, nie zna swojego adresu zamieszkania, nie zna pór roku, 

najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna symboli narodowych, 

nie potrafi współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania 

się w ruchu drogowym. 

Symbole 

cyfrowe 
Edukacja plastyczno- techniczna 

Celujący 

(cel) 6 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace plastyczne 

cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Korzysta  

z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki  

i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je 

obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.  

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia  

w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność, 

estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne i techniczne, bierze udział 

w konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, 

architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje 

niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, 

buduje  

z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.  

Dobry  

(db) 4 

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia  

w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi 

pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Potrafi rozpoznać 

wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypowiada się na 

ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać  

i szanować. Majsterkuje i buduje z różnych przedmiotów  dostępnych w otoczeniu.  

Dostateczny 

(dst) 3 

Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie 

proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury 

przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy. 

Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę możliwości obsługuje je, 

rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki.  

Dopuszczający 

(dop) 2 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje 

schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, 

praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. Z 

pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki.  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie doprowadza pracy do 

końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować 

sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna lub techniczna stwarza dla 

ucznia problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje   dziedzin sztuki: architektury, 

malarstwa, rzeźby, grafiki.  

Symbole 

cyfrowe 
Edukacja muzyczna 

Celujący 

(cel.) 6 

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, chętnie 

uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra na instrumentach, 

potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje 

uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w koncertach, potrafi zatańczyć 

kilka tańców ludowych. 
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Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce  

i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach 

perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie  

i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, 

uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na 

koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego 

Dobry  

(db) 4 

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany 

dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki 

poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia 

werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas 

słuchania hymnu państwowego i szkolnego 

Dostateczny 

(dst) 3 

 Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą 

nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy 

na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, 

stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie  

i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas 

słuchania hymnu państwowego i szkolnego 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego 

przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem 

prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak  

i  w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie 

na koncertach i podczas słuchania hymnu  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie 

potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie 

potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie potrafi 

kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu  

Symbole 

cyfrowe 
Wychowanie fizyczne 

Celujący 

(cel) 6 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w zawodach 

szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia poza programowe, wykazuje sportową 

postawę wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych  i   chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba  

o higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział  

w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, wykazuje 

sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z 

sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych 

i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę 

osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne 

Dobry  

(db) 4 

Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności  

i wiadomości w zabawach i grach sportowych,  dobrze współdziała w grupie, 

służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. 

Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych  Przestrzega zasad higieny 

osobistej i orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze 

precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie 

współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych  

i pomaga im. Stara się dbać  o higienę osobistą 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie 

współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby 
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uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. 

Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

 Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce podejmować 

aktywności fizycznej, niechętnie współdziała w grupie, zagraża bezpieczeństwu 

współćwiczących.  Nie dostrzega potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Nie 

przestrzega zasad higieny osobistej 

Symbole 

cyfrowe 
Zajęcia komputerowe 

Celujący 

(cel) 6 

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, 

posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie 

korzysta  

z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, 

uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać 

własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

Dobry  

(db) 4 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy  

i  klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba  

korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, 

korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie 

narażać swojego zdrowia 

Dopuszczający 

(dop) 2 

 Słabo opanował wiedzę i umiejętności . w sytuacjach trudniejszych nie radzi 

sobie bez pomocy. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: 

korzysta z pomocą nauczyciela z myszki i klawiatury.  Ma problemy z 

wykonywaniem ćwiczenia zgodnie z treścią. Często jest nieprzygotowany do 

zajęć.  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i 

oprogramowania. Nie wykonuje ćwiczeń. Jest nieprzygotowany do zajęć. Nie 

wie, jak korzystać z komputera, aby nie narażać zdrowia.  

Symbole 

cyfrowe 
Język angielski 

Celujący 

(cel) 6 

Mówienie: uczeń reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia i samodzielnie 

je wydaje, zna wprowadzone słownictwo, bezbłędnie śpiewa piosenki i recytuje 

wiersze, samodzielnie i chętnie odgrywa scenki i dialogi; 

Pisanie: samodzielnie, poprawnie i bardzo starannie pisze oraz przepisuje 

wyrazy i zdania, samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego bardzo 

starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy; 

Czytanie:   poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i zdania; 

Słuchanie: rozumie  polecenia, usłyszane pytania i potrafi na nie odpowiadać, 

rozumie usłyszane dialogi i scenki.   

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Mówienie: uczeń reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia, zna 

wprowadzone słownictwo, śpiewa piosenki i recytuje wiersze, chętnie odgrywa 

scenki i dialogi 

Pisanie: samodzielnie, poprawnie i starannie pisze oraz przepisuje wyrazy                         

i zdania, korzysta ze słowniczka obrazkowego starannie prowadzi zeszyt 

ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy, 

Czytanie: poprawnie czyta wyrazy i zdania, 

Słuchanie: rozumie  polecenia, usłyszane pytania i potrafi na nie odpowiadać, 

rozumie usłyszane dialogi i scenki;   
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Dobry  

(db) 4 

Mówienie: uczeń na ogół poprawnie reaguje na polecenia, dobrze opanował 

słownictwo, dobrze śpiewa piosenki i recytuje wiersze; 

Pisanie: starannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, czasem popełnia błędy, 

dosyć starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy; 

Czytanie: czyta wyrazy i zdania, popełniając czasem błędy; 

Słuchanie: rozumie  polecenia, usłyszane pytania i potrafi na nie odpowiadać, na 

ogół rozumie usłyszane dialogi i scenki. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Mówienie: uczeń nie zawsze reaguje poprawnie na polecenia,  

słabo opanował słownictwo, słabo opanował wprowadzone piosenki i wiersze; 

Pisanie: nie zawsze starannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, popełnia 

błędy, nie zawsze starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy; 

Czytanie: czyta wyrazy i zdania, popełniając błędy; 

Słuchanie: nie zawsze rozumie  polecenia i usłyszane pytania, ma problemy                     

z udzieleniem na nie odpowiedzi, ma trudności ze zrozumieniem usłyszanych 

dialogów i scenek; 

 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Mówienie: uczeń praktycznie nie reaguje na polecenia, bardzo słabo opanował 

słownictwo oraz wprowadzone piosenki i wiersze; 

Pisanie:   bardzo niestarannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, popełnia 

bardzo liczne błędy, bardzo  niestarannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt  

przedmiotowy, ma liczne braki w zeszycie ćwiczeń i zeszycie  

przedmiotowym, 

Czytanie:   nie potrafi poprawnie przeczytać  wyrazów i zdań; 

Słuchanie: praktycznie nie rozumie  poleceń i zadanych pytań, ma bardzo duże 

problemy z udzieleniem na nie odpowiedzi, na ogół  nie rozumie usłyszanych 

dialogów i scenek; 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Mówienie: uczeń nie reaguje na polecenia, nie opanował słownictwa, nie 

opanował wprowadzonych piosenek i wierszy; 

Pisanie:   bardzo niestarannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, popełnia 

bardzo liczne błędy, bardzo  niestarannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt 

przedmiotowy, ma liczne braki w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym; 

Czytanie:   nie potrafi poprawnie przeczytać  wyrazów i zdań; 

Słuchanie: nie rozumie  poleceń i zadanych pytań, nie rozumie usłyszanych 

dialogów i scenek. 

                                                                                   

 

 

Klasa II 

Symbole cyfrowe Edukacja  polonistyczna   

Celujący 

(cel) 6 

 

Czytanie. Czyta płynnie, poprawnie, wyraziście nowe i opracowane teksty                     

z odpowiednią intonacją, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie 

pytania. Samodzielnie i chętnie czyta literaturę dziecięcą, korzysta z księgozbioru 

bibliotecznego. Stosuje pauzy gramatyczne i logiczne. 

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w zakresie gramatyki, ortografii, interpunkcji. Zawsze pisze 

płynnie, kształtnie, proporcjonalnie, prawidłowo łączy i pochyla litery. 

Samodzielnie układa krótkie opowiadanie "twórcze" oraz zdania opisujące dany 

przedmiot. 

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod 
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względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki 

frazeologiczne), potrafi samodzielnie dokonać selekcji treści, potrafi rozpoznać 

rzeczownik, umie określić czas, osobę i liczbę czasowników, umie określić liczbę 

i rodzaj rzeczowników i przymiotników. Uzasadnia wypowiadane sądy i opinie. 

-samodzielnie opowiada wysłuchane teksty, stosując zdania rozwinięte, 

wyodrębnia wydarzenia w porządku chronologicznym. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie  

z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na pytania 

związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega 

związki między nimi. 

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, 

zna  i stosuje zasady ortograficzne,  prawidłowi pisze często spotykane wyrazy               

z "h", "ó", "rz" niewymiennym opracowane na zajęciach, prawidłowo pisze 

wyrazy z "ó", "rz" wymiennym opracowane na zajęciach, prawidłowo stosuje 

znaki interpunkcyjne na końcu zdania oraz przy wyliczaniu, rozpoznaje 

czasowniki, rzeczowniki przymiotniki, rozpoznaje rodzaje zdań, stosuje wielką 

literę w tytułach i nazwach własnych,  potrafi napisać swobodny tekst na 

określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania. Pisze 

płynnie, kształtnie, proporcjonalnie, prawidłowo łączy i pochyla litery.  Po 

uprzedniej pracy zbiorowej samodzielnie układa i pisze krótkie opowiadanie 

"twórcze", kilka zdań opisujących dany przedmiot. 

Mówienie. Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie 

wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słów.  

 Opowiada treści po jednorazowym, cichym przeczytaniu tekstu stosując 

poprawne formy gramatyczne i stylistyczne. Wyodrębnia postacie i zdarzenia w 

tekście literackim, ocenia postępowanie bohaterów. Układa zdania na temat 

obrazków. 

  

Dobry 

(db) 4 

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym 

przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania. Ma dobrą orientację w tekście 

po jednorazowym przeczytaniu, wyodrębnia postacie i wydarzenia w tekście 

literackim. 

Pisanie.  Poprawnie układa wypowiedzi pisemne po odpowiednim przygotowaniu 

na zajęciach, jednak słownictwo i cechy wypowiedzi są ograniczone, prawidłowo 

pisze częściej spotykane wyrazy z "h", "ó", "rz" wymiennym i nie wymiennym 

opracowane na zajęciach, stosuje wielką literę w imionach, nazwiskach, nazwach 

miast, tytułach książek, stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdania, zna i 

stosuje alfabet, rozpoznaje w zdaniach rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki, 

nie zawsze pisze płynnie, kształtnie, proporcjonalnie, tempo pisania jest powolne. 

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi poprawnymi pod 

względem językowym i logicznym, wyodrębnia postacie i wydarzenia w tekście 

literackim, omawia treści obrazków, dostrzega powiązania przyczynowo- 

skutkowe  

między wydarzeniami, wypowiedzi ucznia są przemyślane, poprawne lecz wolno 

budowane, przyporządkowuje tytuły obrazkom z historyjki obrazkowej, układa 

proste zdania dotyczące obrazków. 

  

Dostateczny  

(dst) 3 

Czytanie. Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu 

odpowiada na proste pytania często z pomocą nauczyciela, rozumie tylko niektóre 

fragmenty czytanego tekstu. 

Pisanie. z pomocą nauczyciela układa wypowiedzi pisemne, prawidłowo pisze 

niektóre wyrazy z "h", "ó", "rz" wymiennym i niewymiennym opracowane na 
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zajęciach, zna niektóre zasady ortograficzne, z pomocą nauczyciela rozpoznaje 

rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki, próbuje pisać kształtnie i czytelnie, stara 

się zachować proporcje liter, ma wolne tempo pisania, 

Mówienie.  Wypowiadając się na dany temat, najczęściej odpowiada na pytania  

nauczyciela, mówi wolno, z nadmiernymi pauzami, na temat obrazków 

wypowiada się pojedynczymi wyrazami, wskazuje głównych bohaterów w 

tekście literackim, z pomocą nauczyciela ustala kolejność wydarzeń. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając samodzielnie 

tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania. Czyta poprawnie tylko łatwe 

i krótkie teksty, często literuje gubiąc się w tekście, popełnia liczne błędy                       

w czytaniu. 

Pisanie. Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po literze, popełnia 

błędy przy pisaniu ze słuchu, rzadko stosuje zasady ortograficzne. Pisze wolno, 

mało proporcjonalnie, nieprawidłowo łączy litery lub nie łączy liter, 

Mówienie. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym 

zdania pojedynczego rozwiniętego, wypowiada się zdaniami prostymi, wykazuje 

ubogi zasób słownictwa, ma problemy w operowaniu pojęciami w zakresie  

stosunków czasowych 

  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Czytanie. Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, 

zniekształca je lub w ogóle nie czyta, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu. 

odczytuje niedokładnie, przekręca końcówki wyrazów, nie rozumie czytanego 

tekstu. 

Pisanie.  W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza litery  

i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych. nie potrafi ułożyć wypowiedzi pisemnej 

z rozsypanki zdaniowej, nie rozróżnia podstawowych części mowy 

opracowanych na zajęciach, popełnia liczne błędy ortograficzne, nie zna zasad 

pisowni, nie potrafi wszystkiego przepisać, pisze bardzo wolno, 

nieproporcjonalnie, nie łączy liter, pismo jest nieczytelne, nieprawidłowo 

rozmieszcza tekst na stronie. 

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada jednym wyrazem 

lub w ogóle, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego językowo zdania. Posiada 

bardzo ubogi zasób słów, wypowiada się bardzo krótko, nie łączy zdań w całość. 

niewłaściwie stosuje różne pojęcia z powodu braku ich właściwego rozumienia.  

  

Symbole cyfrowe Edukacja  matematyczna   

Celujący 

(cel) 6 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100, samodzielnie i biegle 

mnoży i dzieli w zakresie 100, zna i stosuje kolejność wykonywania działań. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania 

dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania.  

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów 

długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, 

porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo  

i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, 

zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, zegarowe 

pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). 

  

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży 

i dzieli w zakresie 100 (biegle w zakresie 30), stosuje przemienność  

i łączność dodawania i mnożenia. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania 
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z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania 

arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości 

dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. 

Dobry 

(db) 4 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, rozumie mnożenie  

i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje działania w zakresie 30.  

Zadania tekstowe. Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej schematu 

graficznego i działania arytmetycznego. Rozwiązuje proste zadania z treścią. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych 

wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu  i pieniędzy. 

  

Dostateczny  

(dst) 3 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, mnoży  

i dzieli  w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy.  

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą 

układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania 

arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów 

długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych. 

  

Dopuszczający 

(dop) 2 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, 

mnoży  i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy lub działając na konkretach. 

Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe  

i  układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania 

arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Z pomocą  dokonuje prostych  pomiarów długości, 

masy,  czasu i obliczeń pieniężnych. 

  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie 

potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30. 

Zadania tekstowe. 

Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i   nie potrafi ułożyć  

treści zadania  do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania 

arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań  

z zastosowaniem miar długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych. 

 

  

Symbole cyfrowe Edukacja  społeczno – przyrodnicza   

Celujący 

(cel) 6 

Posiada  rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i  

społecznym, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zawsze 

wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo 

swoje i innych osób. 

  

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Wie, z jakich części składa się roślina,  zna nazwy poszczególnych pór roku, zna 

nazwy  i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna ptaki i ssaki domowe, zna 

niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki świata, zna nazwy okolicznych 

dzielnic i miast, wie, jakie wartości odżywcze mają mleko i jego przetwory, 

owoce i warzywa, umie opowiedzieć, na czym polega praca ludzi w różnych 

zawodach, odróżnia drzewa i krzewy, stosuje w praktyce wiadomości  

i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, przestrzega zasad  

i higieny. 
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Dobry 

(db) 4 

Orientuje się czym  zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, potrafi 

wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, wymienia nazwy poszczególnych pór roku, z 

pomocą wymienia nazwy najbliższych miejscowości, zna zasady zachowania się 

na drodze, wie, że mleko, warzywa i owoce mają wartości odżywcze, zwykle 

okazuje szacunek dla innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny.      

  

Dostateczny (dst) 

3 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno –przyrodniczym, 

posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, 

nie zawsze przestrzega zasad higieny. 

  

Dopuszczający 

(dop) 2 

Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych, usługowych, 

urzędów, nie wie jakie sprawy można załatwić na poczcie, nie potrafi wymienić 

części nadziemnych i podziemnych roślin, nie potrafi wymienić części 

składowych kwiatu, ma problem  z wymienianiem elementów pogody, nie potrafi 

określić krajobrazu swojej okolicy, nie zna wartości odżywczych warzyw i 

owoców, z trudem porusza się bezpiecznie w ruchu drogowym, nie zawsze 

przestrzega zasad higieny, z pomocą wysyła list. 

  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie 

dba o rośliny klasowe, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

  

Symbole cyfrowe Edukacja  plastyczno –techniczna   

Celujący 

(cel) 6 

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich 

rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, 

praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, posiada 

umiejętności plastyczne. 

  

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy, 

wykonuje estetyczne i dokładne prace, wykonuje prace w sposób twórczy. 

  

Dobry 

(db) 4 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj 

staranne, estetyczne i doprowadzone do końca.  

  

Dostateczny (dst) 

3 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie 

zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca. 

  

Dopuszczający 

(dop) 2 

Prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności  

z rozplanowaniem pracy. 

  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Prace wykonuje niechętnie, niestarannie i są niewykończone, bardzo szybko się 

zniechęca, nie kończy pracy. 

  

Symbole cyfrowe Edukacja  muzyczna   

Celujący 

(cel) 6 

Pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa, melodii, 

posiada zdolności muzyczne. 

  

Bardzo dobry 

(bdb) 5 
Śpiewa piosenki, umie wyklaskać rytm, zna wartości nutowe.   

  

Dobry 

(db) 4 

Umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany 

rytm, zna niektóre wartości nutowe. 

  

Dostateczny (dst) 

3 

Umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać 

podany rytm, zna niektóre wartości nutowe.  

  

Dopuszczający 

(dop) 2 
Ma trudności z zapamiętaniem treści piosenki, nie zna wartości nut. 

  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie potrafi zapamiętać treści piosenki, śpiewa bardzo niechętnie lub w ogóle nie 

śpiewa. 

  

Symbole cyfrowe Wychowanie fizyczne   

Celujący 

(cel) 6 

Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim 

zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się 

do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na 
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szczeblu miejskim.   

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, respektuje zasady poznanych gier  

i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej 

rywalizacji. 

  

Dobry 

(db) 4 

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier 

zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair –

play. 

  

Dostateczny (dst) 

3 

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad 

poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas 

ćwiczeń. 

  

Dopuszczający 

(dop) 2 

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad 

poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych. 

  

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w czasie gier zabaw  

  

Symbole 

cyfrowe 
Zajęcia komputerowe 

Celujący 

(cel) 6 

Potrafi samodzielnie w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości. Jest zawsze 

wzorowo przygotowany do zajęć. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy 

wynikające podczas pracy z przewidzianym programem komputerowym. Jest 

zaangażowany w pracę i przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności (poznanie 

możliwości programu na którym pracuje. Operuje poznaną terminologią 

informatyczną. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie 

wykorzystuje czas pracy.. 

Dobry  

(db) 4 

Wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i 

nie widać inwencji twórczej dziecka. Uczeń rozumie poznaną terminologię 

informatyczną i w znacznym stopniu nią się posługuje. Nie zawsze efektywnie 

wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i systematyczności w 

działaniu. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Zna klawiaturę, spełnia 

wymagania podstawowe określone w programie. Jest mało samodzielny, 

czasami wymaga ukierunkowania. Wykonuje zadania na miarę swoich 

możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu. 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w 

programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy 

nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej 

jak i działania praktycznego. Słabo angażuje się w pracę. 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych 

programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z 

pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie stara się dostosować do 

wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

Symbole 

cyfrowe 
Język angielski 

Celujący 

(cel) 6 

Mówienie: uczeń reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia i samodzielnie 

je wydaje, zna wprowadzone słownictwo, bezbłędnie śpiewa piosenki i recytuje 

wiersze, samodzielnie i chętnie odgrywa scenki i dialogi; 

Pisanie: samodzielnie, poprawnie i bardzo starannie pisze oraz przepisuje 

wyrazy i zdania, samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego bardzo 

starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy; 

Czytanie:   poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i zdania; 
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Słuchanie: rozumie  polecenia, usłyszane pytania i potrafi na nie odpowiadać, 

rozumie usłyszane dialogi i scenki.   

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Mówienie: uczeń reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia, zna 

wprowadzone słownictwo, śpiewa piosenki i recytuje wiersze, chętnie odgrywa 

scenki i dialogi 

Pisanie: samodzielnie, poprawnie i starannie pisze oraz przepisuje wyrazy                         

i zdania, korzysta ze słowniczka obrazkowego starannie prowadzi zeszyt 

ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy, 

Czytanie: poprawnie czyta wyrazy i zdania, 

Słuchanie: rozumie  polecenia, usłyszane pytania i potrafi na nie odpowiadać, 

rozumie usłyszane dialogi i scenki;   

Dobry  

(db) 4 

Mówienie: uczeń na ogół poprawnie reaguje na polecenia, dobrze opanował 

słownictwo, dobrze śpiewa piosenki i recytuje wiersze; 

Pisanie: starannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, czasem popełnia błędy, 

dosyć starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy; 

Czytanie: czyta wyrazy i zdania, popełniając czasem błędy; 

Słuchanie: rozumie  polecenia, usłyszane pytania i potrafi na nie odpowiadać, na 

ogół rozumie usłyszane dialogi i scenki. 

Dostateczny 

(dst) 3 

Mówienie: uczeń nie zawsze reaguje poprawnie na polecenia,  

słabo opanował słownictwo, słabo opanował wprowadzone piosenki i wiersze; 

Pisanie: nie zawsze starannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, popełnia 

błędy, nie zawsze starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy; 

Czytanie: czyta wyrazy i zdania, popełniając błędy; 

Słuchanie: nie zawsze rozumie  polecenia i usłyszane pytania, ma problemy                     

z udzieleniem na nie odpowiedzi, ma trudności ze zrozumieniem usłyszanych 

dialogów i scenek; 

 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Mówienie: uczeń praktycznie nie reaguje na polecenia, bardzo słabo opanował 

słownictwo oraz wprowadzone piosenki i wiersze; 

Pisanie:   bardzo niestarannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, popełnia 

bardzo liczne błędy, bardzo  niestarannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt  

przedmiotowy, ma liczne braki w zeszycie ćwiczeń i zeszycie  

przedmiotowym, 

Czytanie:   nie potrafi poprawnie przeczytać  wyrazów i zdań; 

Słuchanie: praktycznie nie rozumie  poleceń i zadanych pytań, ma bardzo duże 

problemy z udzieleniem na nie odpowiedzi, na ogół  nie rozumie usłyszanych 

dialogów i scenek; 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Mówienie: uczeń nie reaguje na polecenia, nie opanował słownictwa, nie 

opanował wprowadzonych piosenek i wierszy; 

Pisanie:   bardzo niestarannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, popełnia 

bardzo liczne błędy, bardzo  niestarannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt 

przedmiotowy, ma liczne braki w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym; 

Czytanie:   nie potrafi poprawnie przeczytać  wyrazów i zdań; 

Słuchanie: nie rozumie  poleceń i zadanych pytań, nie rozumie usłyszanych 

dialogów i scenek. 
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Klasa III 

 Symbole 

cyfrowe 
Edukacja  polonistyczna 

 

 

Celujący 

(cel) 6 

 

Czytanie. Czyta płynnie z  ekspresją każdy tekst, czyta  ze zrozumieniem tekst 

literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane. 

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego 

kształtu liter i ich połączeń, zna i zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy 

swobodne teksty. 

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem 

językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki 

frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię na każdy temat. 

 

 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl.III, czyta płynnie 

z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem tekst literatury popularnej 

i odpowiadać na pytania z nim związane.  

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, 

zna  i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze rozwinięte, potrafi 

napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze 

wyrazy i zdania. 

Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie,  

w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada 

bogaty zasób słownictwa,  

 

 

Dobry 

(db) 4 

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu 

tekstu odpowiada na proste pytania. 

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna  

i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać 

poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte 

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod 

względem językowym i logicznym.  

 

 

Dostateczny (dst) 

3 

Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w 

zdania, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste 

pytania czasami z pomocą nauczyciela. 

Pisanie. Zapisuje większość wyrazów i zdań  popełniając nieliczne błędy, zna zasady 

ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. 

Czasami błędnie konstruuje zdania pojedyncze rozwinięte.                              

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia drobne 

błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania 

 

 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym 

tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre 

pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie zawsze wydarzenia. 

Pisanie. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystać 

poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą 

nauczyciela 

Mówienie. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i 

logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa.  

 

 Niedostateczny 

(ndst) 1 

Czytanie. Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem 

wielosylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie 
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potrafi samodzielnie przeczytać tekstu, nie czyta ze zrozumieniem 

Pisanie.  W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza 

lub przestawia litery  i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, nie potrafi ułożyć 

i zapisać zdania prostego nawet z pomocą nauczyciela 

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada 

jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi. 

 

 Symbole 

cyfrowe 
Edukacja  matematyczna 

 

 

Celujący 

(cel) 6 

 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, samodzielnie i biegle 

mnoży i dzieli w zakresie 100, mnoży liczbę dwucyfrową, zna i stosuje kolejność 

wykonywania działań.  

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania 

dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania, rysunku, schematu 

graficznego, działania arytmetycznego  

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości 

i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje 

jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo  

i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, 

zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze  

i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). 

 

 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i 

dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i wynik 

mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci 

okienka. 

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z 

treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytm. 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości 

dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Samodzielnie oblicza obwód 

trójkąta, kwadratu i prostokąta. 

 

 

Dobry 

(db) 4 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, mnoży i dzieli w 

zakresie 100, popełnia nieliczne błędy. 

 Zadania tekstowe. Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych 

wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu  i pieniędzy. Mierzy  

i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta. 

 

 

Dostateczny (dst) 

3 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 wykonuje 

poprawnie, mnoży i dzieli  w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, zdarza się, 

że liczy na konkretach  

 

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z  pomocą  

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów 

długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych. 

 

 

 Dopuszczający 

(dop) 2 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, 

 



Statut Szkoły Podstawowej nr 24  im. Tadeusza Kościuszki  w Bielsku - Białej 

42 

mnoży  i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach. 

Zadania tekstowe. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie  

z pomocą nauczyciela. 

Umiejętności praktyczne. Z pomocą  dokonuje prostych  pomiarów długości, masy, 

czasu i obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko 

pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna 

skróty jednostek. 

 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 1000, nie 

potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie posiada 

ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego 

Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą nauczyciela 

Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń zegarowych, 

pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyć 

pieniędzy, nie zapisuje dat. 

 

 Symbole 

cyfrowe 
Edukacja  społeczno –przyrodnicza 

 

 

Celujący 

(cel) 6 

 

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją 

miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi 

posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, 

wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony. 

Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej. 

 

 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Posiada rozległa wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada  

o poznanych zjawiskach przyrodniczych. Dostrzega związki przyczynowo-

skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża, rośliny oleiste i włókniste 

okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy zwierząt, wyróżnia warstwy lasu 

i zna jego znaczenie, zna większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta 

różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta Polski i jej 

rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu 

drogowym, zna własne ciało, przestrzega zasad higieny. 

 

 

Dobry 

(db) 4 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno–przyrodniczym. 

Orientuje się czym  zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją 

dzielnicę, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, zna i stosuje zasady 

zachowania się na drodze, zna budowę roślin i zwierząt oraz tryb ich życia, 

rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, 

tworzy proste łańcuchy pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i 

otoczenia, szanuje otaczające środowisko. 

 

 

Dostateczny (dst) 

3 

Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno  

-przyrodniczym,  posiada podstawowe wiadomości dotyczące lasu, ochrony 

środowiska, środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym, zna 

najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste, 

włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste 

łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się przestrzegać 

norm społecznych. 

 

 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkowa 

wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia gatunki zwierząt żyjących w lesie na 

polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia 

warstwy lasu, zna zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze 

przestrzega zasad higieny, rzadko przestrzega norm społecznych. 
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Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie zachodzących  

w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe  

i otaczające środowisko, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

 

 Symbole 

cyfrowe 
Edukacja  plastyczno –techniczna 

 

 
Celujący 

(cel) 6 

 

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych rozwiązań, 

elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca 

odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, Chętnie wykonuje 

prace dodatkowe z własnej inicjatywy. 

 

 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości, dba 

o dobór barw i szczegóły, potrafi zorganizować sobie warsztat pracy, prace 

wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie z tematem, celowo dobiera  

i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe. Projektuje i wykonuje płaskie  

i przestrzenne formy użytkowe. Dba o porządek w miejscu pracy. 

 

 
Dobry 

(db) 4 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj 

zgodne z tematem, nie zawsze staranne i estetyczne choć doprowadzone do końca. 

Potrafi projektować i wykonać płaskie formy użytkowe. 

 

 
Dostateczny (dst) 

3 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie 

zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca. Rzadko dba o dobór 

barw i szczegóły. Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według wzoru 

 

 Dopuszczający 

(dop) 2 

Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z tematem, 

nie dba o dobór barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do końca. 

 

 Niedostateczny 

(ndst) 1 
Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę 

 

 Symbole 

cyfrowe 
Edukacja  muzyczna 

 

 Celujący 

(cel) 6 

 

Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną postawę 

twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, tańczy przed publicznością tańce 

ludowe. 

 

 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, 

improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na 

instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój 

słuchanej muzyki 

 

 Dobry 

(db) 4 

Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne 

błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki 

 

 Dostateczny (dst) 

3 

Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać 

podany rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne. 

 

 Dopuszczający 

(dop) 2 

Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje 

proste teksty i określa nastrój słuchanych utworów. 

 

 
Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi 

wyklaskać prostych rytmów, określić nastroju słuchane muzyki. 

 

 

 Symbole 

cyfrowe 
Wychowanie fizyczne 

 

 Celujący 

(cel) 6 

 

Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem 

bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych 

gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych  

 

 Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych 

gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad 
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sportowej rywalizacji. 

 Dobry 

(db) 4 

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i  zabaw, 

zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play. 

 

 Dostateczny (dst) 

3 

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych 

gier  i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. 

 

 
Dopuszczający 

(dop) 2 

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem 

mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla 

się od udziału w grach zespołowych. 

 

 Niedostateczny 

(ndst) 1 

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach 

 

 Symbole 

cyfrowe 
Zajęcia komputerowe 

 

Celujący 

(cel) 6 

Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie wykorzystuje 

czas pracy, jest zaangażowany i aktywny. Doskonale posługuje się wybranymi 

narzędziami z Przybornika. Potrafi w pełni wykorzystać zdobyta wiadomości i 

umiejętności. Samodzielnie i sprawnie wyszukuje potrzebne informacje na stronach 

www. 

 

Bardzo dobry 

(bdb) 5 

Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Sprawnie posługuje się myszką. 

Samodzielnie korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Zna zastosowanie 

kalkulatora. Samodzielnie kopiuje, usuwa, zmniejsza i powiększa, zapisuje pliki oraz 

zmienia położenie przedmiotów.  

 

 

Dobry  

(db) 4 

Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad. Korzysta z 

wybranych klawiszy na klawiaturze. Posługuje się narzędziami z Przybornika. 

Niema większych problemów użyciem poznanych narzędzi oraz wykorzystuje 

umiejętności kopiowania, usuwania, pomniejszania, powiększania, obracania 

elementów. Pisze za pomocą klawiatury. 

 

 

Dostateczny 

(dst) 3 

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo zaangażowany 

w pracę. Zna klawiaturę, bez większych problemów posługuje się myszką. Ma 

czasami problem z użyciem poznanych narzędzi. Często potrzebuje pomocy przy 

zapisywaniu plików. Uruchamia przeglądarkę, z pomocą wyszukuje informacje. 

 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Potrzebuje pomocy posługując się 

wybranymi narzędziami. Z pomocą nauczyciela otwiera i zamyka program Word 

ma problemy posługując się klawiszami. Popełnia liczne błędy zarówno w 

zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania praktycznego. 

 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych 

programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z 

pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w prace, nie stara się stosować do 

wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nie odrabia zadań domowych. 

Symbole cyfrowe Język angielski  

Celujący 

(cel) 6 

Mówienie: uczeń reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia i samodzielnie je 

wydaje, zna wprowadzone słownictwo, bezbłędnie śpiewa piosenki i recytuje 

wiersze, samodzielnie i chętnie odgrywa scenki i dialogi; 

Pisanie: samodzielnie, poprawnie i bardzo starannie pisze oraz przepisuje wyrazy i 

zdania, samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego bardzo starannie 

prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy; 

Czytanie:   poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i zdania; 

Słuchanie: rozumie  polecenia, usłyszane pytania i potrafi na nie odpowiadać, 

rozumie usłyszane dialogi i scenki.   
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Bardzo dobry (bdb) 

5 

Mówienie: uczeń reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia, zna wprowadzone 

słownictwo, śpiewa piosenki i recytuje wiersze, chętnie odgrywa scenki i dialogi 

Pisanie: samodzielnie, poprawnie i starannie pisze oraz przepisuje wyrazy                         

i zdania, korzysta ze słowniczka obrazkowego starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i 

zeszyt przedmiotowy, 

Czytanie: poprawnie czyta wyrazy i zdania, 

Słuchanie: rozumie  polecenia, usłyszane pytania i potrafi na nie odpowiadać, 

rozumie usłyszane dialogi i scenki;   

 

Dobry  

(db) 4 

Mówienie: uczeń na ogół poprawnie reaguje na polecenia, dobrze opanował 

słownictwo, dobrze śpiewa piosenki i recytuje wiersze; 

Pisanie: starannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, czasem popełnia błędy, 

dosyć starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy; 

Czytanie: czyta wyrazy i zdania, popełniając czasem błędy; 

Słuchanie: rozumie  polecenia, usłyszane pytania i potrafi na nie odpowiadać, na 

ogół rozumie usłyszane dialogi i scenki. 

 

Dostateczny (dst) 3 

Mówienie: uczeń nie zawsze reaguje poprawnie na polecenia,  

słabo opanował słownictwo, słabo opanował wprowadzone piosenki i wiersze; 

Pisanie: nie zawsze starannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, popełnia błędy, 

nie zawsze starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy; 

Czytanie: czyta wyrazy i zdania, popełniając błędy; 

Słuchanie: nie zawsze rozumie  polecenia i usłyszane pytania, ma problemy                     

z udzieleniem na nie odpowiedzi, ma trudności ze zrozumieniem usłyszanych 

dialogów i scenek; 

 

Dopuszczający 

(dop) 2 

Mówienie: uczeń praktycznie nie reaguje na polecenia, bardzo słabo opanował 

słownictwo oraz wprowadzone piosenki i wiersze; 

Pisanie:   bardzo niestarannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, popełnia 

bardzo liczne błędy, bardzo  niestarannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt  

przedmiotowy, ma liczne braki w zeszycie ćwiczeń i zeszycie  

przedmiotowym, 

Czytanie:   nie potrafi poprawnie przeczytać  wyrazów i zdań; 

Słuchanie: praktycznie nie rozumie  poleceń i zadanych pytań, ma bardzo duże 

problemy z udzieleniem na nie odpowiedzi, na ogół  nie rozumie usłyszanych 

dialogów i scenek; 

 

Niedostateczny 

(ndst) 1 

Mówienie: uczeń nie reaguje na polecenia, nie opanował słownictwa, nie opanował 

wprowadzonych piosenek i wierszy; 

Pisanie:   bardzo niestarannie pisze oraz przepisuje wyrazy i zdania, popełnia 

bardzo liczne błędy, bardzo  niestarannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt 

przedmiotowy, ma liczne braki w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym; 

Czytanie:   nie potrafi poprawnie przeczytać  wyrazów i zdań; 

Słuchanie: nie rozumie  poleceń i zadanych pytań, nie rozumie usłyszanych 

dialogów i scenek. 

 

 

6. W ocenianiu bieżącym stosuje się znaki: plus (+) lub minus (-).: +1, -2, +2, -3, +3, -4, +4, 

-5, +5. 

7. Za aktywność uczniowie motywowani są znaczkami, naklejkami, dyplomami itp. 

8. Dopuszcza się stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków: 

1) bp. - brak pomocy, zeszytu, 

2) np. – nieprzygotowanie do lekcji 

3) b.z. – brak zadania  

4) nb. - nieobecność dziecka podczas zajęć ocenianych, 
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5) bs. - brak stroju gimnastycznego. 

9. Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych, edukacji artystyczno-technicznej 

nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia                                   

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

10. Ocena śródroczna opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji, zawiera zalecenia oraz 

wskazówki dla ucznia dotyczące postępów w nauce i rozwoju społeczno-emocjonalnego. 

Ocena ta jest skierowana do dziecka i jego rodziców w formie pisemnej, na formularzu 

opracowanym przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego. 

11. Ocena roczna opisowa uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości                             

i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe                             

i edukacyjne związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwojem uzdolnień. 

Ocena roczna wyrażona jest w formie pisemnej.  

 

 

§ 45a. 

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH. 

II ETAP EDUKACYJNY  

 
1.    Wymagania   edukacyjne   niezbędne   do   uzyskania   śródrocznych    i    rocznych       ocen   

       klasyfikacyjnych z danego przedmiotu formułuje nauczyciel tego przedmiotu. 

2. Dla uczniów klas IV – VI ustala się następujące poziomy wymagań edukacyjnych: 

1)  konieczne-    wiedza i  umiejętności  ucznia pozwalają na samodzielne lub przy pomocy   

                         nauczyciela wykonywanie zadań o niewielkim stopniu trudności; 

 2) podstawowe- wiedza   i   umiejętności   ucznia   umożliwiają  mu   postępy   w  dalszym 

                           uczeniu się;  

3)  rozszerzające-uczeń  opanował  wiadomości  i  umiejętności   przewidziane programem   

                           nauczania;  

 4) dopełniające-  uczeń  opanował  pełny  zakres wiadomości  i  umiejętności określony  w  

                            programie nauczania; 

 5) wykraczające -uczeń  opanował  pełny   zakres   wiadomości  i  umiejętności   określony 

                            w  programie nauczania, a  ponadto jego wiedza  i umiejętności znacznie  

                                  przekraczają obowiązujący program nauczania. 

3. Nauczyciel  jest  obowiązany,  na   podstawie  opinii  poradni   psychologiczno-

pedagogicznej,   w   tym   poradni  specjalistycznej,   dostosować     wymagania edukacyjne 

do indywidualnych  potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia  rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

umożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

4. Ocenianie  bieżące,  śródroczne  i  roczne  w  klasach  IV-VI odbywa się w oparciu               

o stopnie 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 –l. 

5. Ustala się następujące kryteria oceniania: 

1) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 
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a) spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje 

zadania o znacznym stopniu trudności, proponuje rozwiązania nietypowe,  

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych; 

2) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania       

w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi samodzielnie zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach;  

3) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, 

b) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne,  

4) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował pełnego zakresu wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie, 

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania o średnim stopniu trudności;  

c) nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań nowych, rozwiązuje je przy pomocy 

nauczyciela,  

5) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki i duże trudności w opanowaniu programu nauczania w danej klasie, przy 

czym te braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) potrafi odtworzyć wiadomości teoretyczne, lecz nie umie ich zastosować w praktyce;  

6) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  

a) nie  opanował   tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są 

konieczne do dalszego kształcenia.  

6.  Oceny śródrocznej i rocznej klasyfikacji określają poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

przewidzianych w programie nauczania za dany okres lub rok szkolny. 

7.  Przy ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym najważniejszym   kryteriami są:  

1)  znajomość faktów i pojęć, 

2)  umiejętność czytania ze zrozumieniem, 

3)  umiejętność interpretacji, uzasadnienia, 

4)  umiejętność pracy samodzielnej, 

5)  umiejętność współpracy w grupie, 

6)  stosowanie języka przedmiotu, 

7)  zaangażowanie i wkład  pracy, 

8)  umiejętność samooceny. 

  8.W klasach IV – VI obowiązuje system oceniania z zastosowaniem średniej ważonej: 

1)  każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę                   

w hierarchii ocen; 

2)  na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I półroczu nauczyciel wystawia ocenę 

śródroczną jako średnią ważoną ocen cząstkowych; 

3)  Podstawą do wystawienia oceny rocznej jest średnia ważona ocen cząstkowych 

uzyskanych przez ucznia w I i II półroczu; 

4)  średnią ważoną oblicza System Dziennika Elektronicznego. 

   9.Ustala się następujące kategorie ocen i ich wagę:  
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 Kategoria ocen Waga 

Sprawdzian (praca klasowa, test z całego działu) 

Osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych 

3 

Kartkówka 

Sprawdziany ze znajomości lektur  

Odpowiedź ustna 

Recytacja 

Dyktando  

Praca dodatkowa  

Realizacja i prezentacja projektu 

Rozwiązanie zadania problemowego 

Osiągnięcia w konkursach szkolnych 

2 

Badanie wyników 

Czytanie 

Wykonanie pomocy dydaktycznej 

Prezentacja referatu 

Praca na lekcji  

Zadanie domowe 

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

Oceny z wychowania fizycznego i przedmiotów 

artystycznych 

 

1 

 

10.Każda ocena otrzymana przez ucznia wliczana jest w średnią ważoną. Ocena poprawiana jest  

     wpisywana do osobnej kolumny. 

11.Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną i roczną następująco:  

Średnia ważona Stopień 

do 1,49 niedostateczny 

do 2,49 dopuszczający 

do 3,74 dostateczny 

do 4,74 dobry 

do 5,49 bardzo dobry 

 

12.Nauczyciel oceniający ucznia może podjąć decyzję o podwyższeniu oceny wynikającej                      

     z systemu, o którym mowa w ust. 11. 

13.Nie stosuje się plusów i minusów przy ocenach śródrocznych i rocznych. 

14.Stosuje się plusy i minusy przy ocenianiu bieżącym, przyporządkowując im odpowiednie  

     wartości według skali.  

15.Dopuszcza się stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków: 

1) bp. - brak pomocy, zeszytu, 

2) np. – nieprzygotowanie do lekcji 

3) b.z. – brak zadania  

4) nb. - nieobecność dziecka podczas zajęć ocenianych, 

5) bs. - brak stroju gimnastycznego. 

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

i zajęć artystycznych nauczyciel przede wszystkim bierze pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,                                          

a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 24  im. Tadeusza Kościuszki  w Bielsku - Białej 

49 

16. Dyrektor  szkoły   zwalnia   ucznia   z   wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach   wychowania   fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 

17. Dyrektor  szkoły   zwalnia   ucznia   z  realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

18. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 11, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu 

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

19. W wypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych                   

w  dokumentacji  przebiegu  nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  

,,zwolniony”. 

20. Ocenianie  bieżące  ma  charakter ciągły,  a  stopnie  wystawiane są systematycznie, zgodnie  

z   przyjętym   w   planie   dydaktycznym    nauczyciela    harmonogramem       sprawdzania     

i oceniania  osiągnięć uczniów. 

21. Oceny  bieżące  określają  osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu. 

22. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę do średniej ocen wlicza się roczne oceny 

uzyskane z tych zajęć. W przypadku, gdy uczeń uczęszcza na zajęcia z obu przedmiotów 

(zarówno religii jak i etyki), na świadectwie wpisuje się jedną wybraną przez ucznia ocenę 

(albo z religii albo z etyki). 

23. Oceny są jawne  dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

24. Na  wniosek  ucznia  lub   jego   rodziców   ( prawnych opiekunów)   nauczyciel uzasadnia 

pisemnie ustaloną ocenę w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku. Wniosek oraz 

uzasadnienie zamieszcza się w zeszycie korespondencji ucznia. 

25. Na wniosek ucznia lub jego  rodziców   ( prawnych opiekunów),  sprawdzone                                     

i   ocenione pisemne   prace   kontrolne   oraz   inna   dokumentacja   dotycząca   oceniania  

ucznia  jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

§ 46. 

FORMY  SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

  
1. Obowiązują następujące formy kontroli postępów uczniów w nauce:  

1) odpowiedzi ustne,  

2) sprawdziany pisemne, 

3) badania osiągnięć edukacyjnych. 

4) sprawdziany praktyczne, 

5) zadania domowe, 

6) aktywność na lekcji, 

7) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

2. Ustala się następujące zasady sprawdzania widomości uczniów w formie odpowiedzi 

ustnych: 

1) sprawdzanie wiedzy obejmuje co najmniej 2 ostatnie lekcje z wyjątkiem lekcji 

powtórzeniowych lub tematów wskazanych przez nauczyciela, 

2) wystawiona ocena jest krótko uzasadniona przez nauczyciela,  

3) pytanie na lekcji powtórzeniowej musi być zapowiedziane tydzień wcześniej, 

uczniowie nie mogą wtedy zgłaszać nieprzygotowania do lekcji. 

3. Sprawdziany pisemne obejmują: 
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1) kartkówki - są niezapowiedzianą wcześniej formą bieżącej kontroli wiadomości 

obejmującą trzy ostatnie lekcje, są jedyną formą pytania z przedmiotu w danym 

dniu; usprawiedliwione zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia 

z pisania kartkówki, 

2) dłuższe sprawdziany pisemne - są godzinną lub dwugodzinną formą sprawdzania 

wiedzy i umiejętności, obejmującą treść całego działu lub jego części; są 

zapowiedziane co najmniej na tydzień przed terminem przeprowadzenia 

sprawdzianu; są jedyną formą sprawdzania wiadomości  z tego przedmiotu w 

danym dniu. 

4. Ustala się następujące zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych: 

1) w razie nieobecności nauczyciela w dniu planowanej pracy klasowej nowy termin 

uzgadnia się ponownie z klasą już bez tygodniowego wyprzedzenia,  

2) jeżeli uczeń jest nieobecny na wcześniej zapowiedzianym sprawdzianie, 

nauczyciel wyznacza dla niego inny termin bez zachowania terminów 

określonych wyżej, 

3) w jednym tygodniu mogą być przeprowadzone dwa sprawdziany pisemne                                        

z zastrzeżeniem, że w ciągu jednego dnia odbywa się tylko jeden sprawdzian, 

4) poprawiony sprawdzian jest oddawany uczniowi do 2 tygodni od czasu jego 

przeprowadzenia, termin przedłuża się o czas nieobecności nauczyciela lub klasy 

w Szkole,  

5) uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od 

dnia otrzymania oceny.  

5. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów jest sprawdzeniem wiedzy obejmującej część 

lub całość materiału nauczania danego przedmiotu w roku szkolnym. 

6. Ustala się następujące zasady przeprowadzania badania osiągnieć edukacyjnych uczniów: 

1) nauczyciel uprzedza o badaniu co najmniej na 4 tygodnie przed jego 

przeprowadzeniem, 

2) nauczyciel określa i podaje uczniom wymagania, 

3) oceny osiągnięć edukacyjnych dokonuje się w przeciągu 14 dni od ich 

przeprowadzenia. 

7. Pisemne sprawdziany i testy są oceniane wg następującej skali: 

1) 0-33% poprawnych odpowiedzi -      niedostateczny, 

2) 34-49% poprawnych odpowiedzi -    dopuszczający, 

3) 50-74% poprawnych odpowiedzi -    dostateczny, 

4) 75-89% poprawnych odpowiedzi -    dobry, 

5) 90-99% poprawnych odpowiedzi -  bardzo dobry. 

6) 100% - celujący 

8. Na dni wolne od nauki  nie zadaje się zadań pisemnych.  

9. Uczeń  ma  prawo  zgłosić   nieprzygotowanie  do   zajęć  edukacyjnych                      

(nieprzygotowanie obejmuje także brak zadania domowego): 

1) na pierwszych zajęciach, po dłuższej ( 5 i więcej dni) usprawiedliwionej absencji,  

2) bez podania przyczyny: 

a) jeden raz w półroczu przy jednej godzinie przedmiotu tygodniowo,  

b) dwa razy przy dwóch godzinach przedmiotu  tygodniowo,  

c) cztery razy przy większej ilości godzin przedmiotu tygodniowo. 

10. Uczeń ma możliwość poprawienia niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej oceny 

cząstkowej uzyskanej z każdej pracy pisemnej. Ocenę można poprawiać 1 raz w terminie 

do dwóch tygodni. 
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§ 47. 

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW 

 

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału elektroniczny dziennik lekcyjny oraz arkusze 

ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. 

2. Uwagi o uczniach, nagrody, wyróżnienia, kary, nagany wychowawca lub nauczyciel  

odnotowuje w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 48. 

ZASADY  USTALANIA OCEN  ZACHOWANIA 
 

1.  Śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.  
2.  Ocenę zachowania w klasach I – III ustala wychowawca, po zapoznaniu się w opinią innych 

nauczycieli uczących ucznia, uwzględniając : 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia - przestrzeganie regulaminów 

klasowych i szkolnych; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) umiejętność współdziałania w zespole z zachowaniem odpowiednich 

norm, 

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

7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią, 

8) okazywanie szacunku innym osobom, 

9) reprezentowanie szkoły w różnych konkursach, 

10) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.  

3.  Ocenę zachowania - śródroczną i roczną, począwszy od klasy czwartej, ustala się według  

następującej skali:  
1)  wzorowe,  
2)  bardzo dobre,  
3)  dobre,  
4)  poprawne,  
5)  nieodpowiednie,  
6)  naganne. 

4.  Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć dydaktycznych i promocję do klasy 

programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
5.  Ocenę zachowania ucznia klas IV – VI ustala wychowawca po wcześniejszych konsultacjach 

z nauczycielami uczącymi w danej klasie, pedagogiem, wychowawcami świetlicy, 

nauczycielem bibliotekarzem. 
6.  Na prośbę ucznia i jego rodziców wychowawca uzasadnia wystawioną ocenę zachowania. 
7.  Wychowawca prowadzi zeszyt, w którym odnotowane powinny być pozytywne i negatywne  

uwagi    dotyczące ucznia. 
8.  Przy wystawianiu ocen  zachowania bierze się pod uwagę następujące kryteria: 
     1) rzetelność i systematyczność w wypełnieniu obowiązków szkolnych, 

     2) frekwencja, 

     3) aktywność ucznia na terenie szkoły (aktywny udział w imprezach szkolnych, konkursach,  

         organizacjach szkolnych, w zawodach sportowych, itp.,) 

4)  kultura osobista na terenie szkoły i poza szkołą, w szczególności stosunek do nauczycieli  

     i innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, osób starszych, 
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     5)  kultura języka, 

     6)  dbałość o tradycje szkoły, 

     7)  poszanowanie mienia, 

     8)  dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo, 

     9)  estetyczny wygląd, odpowiednie obuwie, dbałość o higienę osobistą, 

    10) wygląd zewnętrzny odpowiadający ogólnie przyjętym zasadom dobrego wychowania. 

9. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

     1) chętnie współdziała w grupie, jest koleżeński, dostrzega potrzeby innych, 

     2) pomaga z własnej inicjatywy słabszym i chorym kolegom, 

     3) cechuje się wysoką kulturą osobistą, dba o kulturę własnego języka, 

     4) aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

     5) godnie reprezentuje szkołę, biorąc udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych, 

     6) szanuje mienie szkolne, 

     7) bardzo sumiennie stosuje się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

8)  ubiera się właściwie, stosownie do wymogów szkoły, na terenie szkoły zawsze nosi  

     obuwie zamienne, 

     9) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie,  

   10) nie spóźnia się na lekcje, 

   11) dba o czystość w szkole i w jej otoczeniu. 

10. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

     1) współdziała w grupie, jest koleżeński, dostrzega potrzeby innych, 

2) pomaga słabszym kolegom w nauce, 

3) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

4) uczestniczy aktywnie w życiu klasy, 

5) reprezentuje klasę na terenie szkoły, biorąc udział w konkursach i zawodach szkolnych, 

6) dba o kulturę osobistą i kulturę własnego języka, 

7) szanuje mienie szkolne, 

8) sumiennie wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników, 

9) ubiera się właściwie, stosownie do wymogów szkoły, zawsze nosi obuwie zamienne, 

    10) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie, 

    11) nie spóźnia się na lekcje, 

    12) dba o czystość na terenie szkoły. 

  11. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

      1) potrafi współdziałać w grupie, 

      2) wywiązuje się ze swoich szkolnych obowiązków, 

      3) dba o kulturę osobistą i o kulturę własnego języka, 

      4) nie niszczy mienia szkolnego i mienia swoich kolegów, 

      5) dba o higienę i estetykę wyglądu, nosi obuwie zamienne, 

      6) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,  

7) nie spóźnia się na lekcje. 

   12. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) jego kultura osobista oraz kultura języka nie budzą większych zastrzeżeń, 

2) czasami jest niezdyscyplinowany,  

3) nie zawsze umie współdziałać w grupie, 

4) przyznaje się do popełnionych błędów i naprawia wyrządzone szkody, 

5) nie zaniedbuje obowiązków szkolnych, 

6) stosuje się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

7) nie niszczy mienia szkolnego i mienia swoich kolegów,  

8) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, 

9) czasami spóźnia się na lekcje, 
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    10) poprawnie zachowuje się na stołówce, świetlicy szkolnej, zajęciach pozalekcyjnych  

    i wycieczkach szkolnych, 

     11) sporadycznie zapomina obuwia zamiennego. 

    13. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) nie potrafi współdziałać w grupie, jest niekoleżeński, 

2) jest agresywny, 

3) zaniedbuje obowiązki szkolne, 

4) często nie stosuje się do poleceń nauczycieli, 

5) nie zawsze cechuje się kulturą osobistą oraz kulturą języka, 

6)  kłamie i oszukuje, 

7)  nie wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,  

7) często nie nosi obuwia zamiennego. 

14. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie stosuje się do poleceń nauczyciela, 

8)  opuszcza w sposób nieusprawiedliwiony zajęcia, 

9)  spóźnia się na zajęcia, 

3) ulega nałogom (stosuje i rozprowadza używki), 

4)  wpływa demoralizująco na zespół klasowy (kłamie, oszukuje, kradnie, wyłudza 

pieniądze), 

5) niszczy mienie szkolne w sposób świadomy (wandalizm) 

6) na terenie szkoły nie nosi obuwia zamiennego, 

7) samowolnie opuszcza teren szkoły, 

8) stosuje przemoc i agresję, także słowną, wobec rówieśników, 

9) ustawicznie przeszkadza podczas lekcji, 

      10) lekceważy obowiązki szkolne, 

11)wyśmiewa i drwi z kolegów, jest arogancki i złośliwy, 

12) używa wulgarnych słów, 

13) nie angażuje się w życie klasy i szkoły, 

15) wszedł w konflikt z prawem, 

16)demonstruje swe lekceważenie dla szkoły i zasad współżycia społecznego.  

 

 

§ 49. 

 

TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA: 

 
1.  W szkole obowiązuje następujący tryb ustalania oceny zachowania: 

1) propozycja oceny przedstawiona przez wychowawcę; 

2) konsultacje z poszczególnymi nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

3) zatwierdzenie ocen na posiedzeniu rady pedagogicznej. 
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§ 49a. 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)  

O POSTĘPACH  UCZNIÓW 

 

1. W celu pełnego i stałego informowania o postępach uczniów, udostępnia się rodzicom  

(prawnym opiekunów) dziennik elektroniczny a ponadto informacje o postępach uczniów 

rodzice (prawni opiekunowie)  otrzymują podczas zebrań, konsultacji oraz wywiadówek.                       

2. Na początku roku szkolnego nauczyciel uczący danego przedmiotu informuje  uczniów  

oraz ich rodziców  ( prawnych  opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych, kryteriach 

oceniania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia. Informacja przekazywana jest 

rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom poprzez dziennik elektroniczny. 

3. Wychowawca   klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz ich 

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

zachowania oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. Informacja przekazywana jest 

rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom poprzez dziennik elektroniczny. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie poświadczają pisemnie fakt zapoznania się                         

z informacjami, o których mowa w ust. 2. i 3. 

5. Przyjmuje się  następujący tryb powiadamiania o  ocenach  niedostatecznych semestralnych         

i rocznych: 

1) nauczyciel przedmiotowy informuje o ocenie wychowawcę; 

2) wychowawca powiadamia pisemnie rodziców w terminie do jednego miesiąca przed 

konferencją klasyfikacją. 

7. Na tydzień przed   klasyfikacją   śródroczną   i  roczną   wszyscy  uczniowie oraz ich   

rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej  zachowania.  Informacja  

przekazana poprzez dziennik elektroniczny. 

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

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

stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Uczeń ten w II półroczu uczęszcza na 

indywidualne zajęcia z pedagogiem szkolnym, konsultacje z odpowiednich zajęć 

edukacyjnych, a ponadto może uzyskać pomoc w nauce w świetlicy szkolnej. 

 

 

§ 50. 

WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA ZACHOWANIA 

 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie zwrócić się do nauczyciela        

w celu uzyskania wyższej niż proponowana roczna ocena zachowania pod warunkiem, że: 

      1) uczeń nie spełnia żadnego z kryteriów oceny niższej niż proponowana, 

2)  uczeń udokumentuje swoją pozytywną działalność pozaszkolną. 
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§ 51. 

TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

 

1.  Poprawa  oceny  zachowania  może  być  przeprowadzona  na pisemną prośbę  rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia skierowaną do wychowawcy najpóźniej na cztery dni przed 

konferencją klasyfikacyjną. 

2.  Poprawa  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania możliwa jest o jeden stopień. 

3.  Po zapoznaniu się z wnioskiem rodziców (prawnych opiekunów) ucznia wychowawca 

sprawdza, czy uczeń spełnia warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

4.  Jeżeli wychowawca stwierdzi, że uczeń nie spełnia warunków uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, udziela pisemnej odpowiedzi wraz 

z uzasadnieniem  utrzymania dotychczasowej przewidywanej oceny. 

5.  Jeżeli wychowawca stwierdzi, że uczeń spełnia warunki uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zapoznaje z wnioskiem radę pedagogiczną 

podczas konferencji klasyfikacyjnej, która podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 
§ 52.  

Uchylony 

 

 

§ 53. 

 

WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘC EDUKACYJNYCH 

 
1.  Uczeń  ubiegający  się  o  ocenę  wyższą od  przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z  

     zajęć edukacyjnych ma możliwość podwyższenia jej, jeśli spełnia następujące warunki: 

1)  przynajmniej  50%   ocen  cząstkowych  z  pisemnych  sprawdzianów,  testów,    prac 

klasowych oraz odpowiedzi ustnych to oceny równoznaczne z oceną, o  którą  ubiega 

się uczeń, 

2)  posiada  starannie i  rzetelnie prowadzony zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń oraz   

     przynosi je na zajęcia 

3) niższe  oceny    cząstkowe    nie  są  wynikiem    nieprzygotowania   ucznia  do   zajęć    

    lekcyjnych, lekceważenia obowiązków, niewłaściwej postawy lekcjach, 

4)  korzystał z konsultacji. 

5)   
 

§ 54. 

 

TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1.  Poprawa  oceny   może   być    przeprowadzona   na  pisemną  prośbę rodziców  (prawnych 

opiekunów) ucznia skierowaną do nauczyciela przedmiotu  najpóźniej  na  cztery  dni  przed 

terminem konferencji klasyfikacyjnej. 

2.  Poprawa oceny rocznej możliwa jest o jeden stopień. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 24  im. Tadeusza Kościuszki  w Bielsku - Białej 

56 

3.  Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  rodziców ( pranych  opiekunów)  nauczyciel  przedmiotu 

sprawdza, czy uczeń spełnia warunki uzyskania  wyższej  niż   przewidywana  rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

4.  Jeśli   nauczyciel   stwierdzi,  że  uczeń   nie   spełnia   warunków   uzyskania   wyższej   niż 

przewidywana   oceny   klasyfikacyjnej,  udziela   rodzicom  ( prawnym  opiekunom) ucznia 

pisemnej  odpowiedzi  wraz   z  uzasadnieniem  utrzymania  dotychczasowej przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

5.  Jeżeli  nauczyciel  stwierdzi,  że uczeń spełnia warunki uzyskania  wyższej  niż   

przewidywana rocznej  oceny  klasyfikacyjnej,  powiadamia  pisemnie  rodziców  ( prawnych  

opiekunów )  o terminie  egzaminu   sprawdzającego. Egzamin   może  odbyć  się  najpóźniej 

na 2 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej. 

6.  Zestaw  zadań  sprawdzających  opracowuje  nauczyciel  przedmiotu   wg  kryteriów oceny,      

o którą ubiega się uczeń. 

7.  Egzamin  odbywa  się  w   formie  ustnej  i   pisemnej  w obecności komisji powołanej przez 

dyrektora   szkoły.  W   przypadku  przedmiotów   artystycznych  i  wychowania fizycznego 

egzamin składa się z  zadań o charakterze praktycznym. 

8.  W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny wyznaczony przez niego nauczyciel- jako przewodniczący  

komisji; 

2) nauczyciel przedmiotu, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia. 

9 9. Ze sprawdzianu zostaje sporządzony protokół zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin sprawdzianu, 

3) zestaw pytań sprawdzających, 

4) wynik sprawdzianu, 

5) ocenę ustaloną przez komisję, 

6) podpisy komisji. 

10. Do  protokołu  dołącza  się  pisemną  pracę  oraz  informację na temat ustnych odpowiedzi  

ucznia lub wykonania zadań praktycznych. 

11. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna. 

12. O   wyniku    egzaminu    rodzice    ucznia    zostają     powiadomieni     pisemnie,    

przyjęcie do wiadomości wyniku egzaminu rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem. 

 

 

§ 55. 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w półroczu, za które przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

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

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

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

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia.  

10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

 

 
§ 56. 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

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

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

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

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

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 
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9. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

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

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

12. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

§ 57. 

 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie  z trybem ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny, nie później niż 2 dni od dnia 

zakończenia rocznych zajęć. Zastrzeżenia można także wnieść w stosunku do oceny 

uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego – w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. 

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

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie                       

z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych-poprzedza 

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

roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-

jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
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c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- 

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje            

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

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

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

wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

    1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

      a) skład komisji 

      b)termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt1, 

      c)zadania (pytania) sprawdzające, 

      d)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

   2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

     a) skład komisji, 

     b)termin posiedzenia komisji, 

     c)wynik głosowania, 

     d)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust.7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

w ust.2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust.1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 

że termin do  zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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§ 58. 

 

ZASADY PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ UKOŃCZENIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

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

ust. 2. 

2. Uczeń klas I – III może powtarzać klasę na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu 

opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy 

oddziału. 

2a. Jeżeli uczeń klasy I i II rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania  

       przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany w trakcie roku  

       szkolnego  na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na  

       wniosek wychowawcy oddziału, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.  

3. Uczeń klasy IV-VI 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. 

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

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

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

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

się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz 

roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo 

niższych) w szkole podstawowej, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej                  

i przystąpił do sprawdzianu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

 
§ 59. 

 

ZASADY PRZECHOWYWANIA  PISEMNYCH UCZNIÓW  

I UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI DOTYCZACEJ OCENIANIA  

RODZICOM I UCZNIOM 

 
1. Nauczyciel przedmiotu przechowuje sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów do 

końca roku szkolnego.  

2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi                      

i jego rodzicom. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu 

uczniowi i jego rodzicom w obecności nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy.  
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ROZDZIAŁ X 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§ 60. 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i stemple szkoły zawierają nazwę szkoły i jej numer. 

3.  Szkoła używa pieczęci i stempli. 

4.  Szkoła  posiada własny sztandar. 

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

 

 

§ 61. 

 

1. Sprawy nie zapisane w niniejszym Statucie regulują przepisy prawa oświatowego. 

2. Istotne zmiany wymagają wydania przez dyrektora szkoły ujednoliconego tekstu statutu,       

a w pozostałych przypadkach po pięciu nowelizacjach. 

3. Nowelizacje w statucie mogą być dokonywane na wniosek każdego z organów szkoły, 

muszą być one zgodne z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. 

4. Każdą zmianę treści statutu zatwierdza uchwałą rada pedagogiczna. 

5. Postanowienia statutu są przekazywane przez wychowawców: 

1) uczniom – na godzinach wychowawczych, 

2) rodzicom – na zebraniach. 

6. Jeżeli nowelizacja w statucie jest bardzo istotna wychowawcy w trybie pilnym zwołują 

zebrania z rodzicami. 

 

 

 

 

Nowelizację statutu uchwalono 27 kwietnia 2017 r. 
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PODSTAWA PRAWNA 

 
 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1943); 

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity:                                                          

Dz. U. z 2016 r., poz. 1379); 

 

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

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624                  

z późn. zmianami);  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843);  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r. sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji                                   

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1170 z późn. zmianami); 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U.  z 2014r., poz. 893 z późn. 

zmianami); 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U.  z 2014r., poz. 1157); 

 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r., Nr120, poz. 526 z późn. zmianami).  

 


