
STATUT 

Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

„LA FONTAINE” w Warszawie 

 

ROZDZIAŁ I 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Szkoła nosi nazwę: Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „La Fontaine” 

(„Szkoła”).  

2. Organem prowadzącym Szkołę są Anna Nowacka – Devillard i Kaja Olechowska. 

3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami 

wykonawczymi wydanymi na tej podstawie, sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

4. Szkoła ma siedzibę w Warszawie przy ul. W. Rutkiewicz 2 

§2. 

1. Szkoła „La Fontaine” jest niepubliczną szkołą z rozszerzonym językiem francuskim, 

posiadającą własny program wychowawczy. 

2. Kształcenie w Szkole Podstawowej trwa 8 lat i obejmuje I i  II etap edukacyjny – klasy 

I-III  

i IV-  VIII i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji  

w szkołach niepublicznych  z uprawnieniami szkoły publicznej. 

3. W szkole mogą funkcjonować oddziały przedszkolne – kl. „0”. 

4. W Szkole mogą funkcjonować oddziały dwujęzyczne.  

5. W klasach dwujęzycznych nauczanie odbywa się w języku polskim i francuskim. 

6. W Szkole może powstać oddział przygotowawczy – oddział szkolny dla osób, które 

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które 

nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania 

z nauki, jak również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne 

związane  

z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga 

dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości 

edukacyjnych. 

§3. 

Cele i zadania Szkoły 

1. Szkoła powołana została w celu realizacji konstytucyjnego prawa do nauki, 

wychowując  

i kształcąc w duchu wartości uniwersalnych. 



2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa. 

3. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych Szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. 

Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie 

nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. 

4. Szkoła utworzona jest dla dzieci rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swojego 

dziecka poprzez wychowanie i kształcenie w szkole, w której proces dydaktyczno-

wychowawczy organizowany jest w języku polskim i języku francuskim. 

5. W Szkole mogą uczyć się dzieci rodziców, którzy po zapoznaniu się z jej Statutem, 

Programem Wychowawczo-profilaktycznym, Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania, wyrażają pisemną zgodę na kształcenie dziecka w Polsko-Francuskiej 

Niepublicznej Szkole Podstawowej „La Fontaine”  w formie umowy przyjęcia dziecka 

do Szkoły zwanej dalej Umową. Kwestie nieuregulowane niniejszym Statutem reguluje 

Umowa. 

6. Szkoła przygotowuje do życia w zjednoczonej Europie, poszerza horyzonty 

kulturowe, łącząc elementy kultury polskiej i francuskiej, uczy tolerancji, wzmacniając 

przy tym poczucie tożsamości narodowej, pewnej odrębności, jak również wspólnoty  

z innymi ludźmi. Uczy, wychowuje i opiekuje się dziećmi przyjmując za naczelne cele 

wszechstronny i harmonijny rozwój. 

7. Szkoła kształtuje postawy prospołeczne uczniów, umożliwiając im udział w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjając aktywnemu uczestnictwu uczniów w 

życiu społecznym. 

 

ROZDZIAŁ II 

§4. 

Organy Szkoły 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły 

2) Wicedyrektor 

3) Rada Pedagogiczna 

4) Rada Rodziców 

5) Samorząd Uczniowski 

6) Rada Wolontariatu 

 

§5. 

Organ Prowadzący 

1. Organ Prowadzący zarządza majątkiem Szkoły, dysponuje środkami finansowymi 

określonymi w planie finansowym Szkoły. 

2. Organ Prowadzący powołuje i odwołuje Dyrektora. 

3. Organ Prowadzący zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników obsługi. 



4. Zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. 

5. Zapewnia obsługę administracyjną, w tym prawną, a także obsługę finansową Szkoły. 

 

 

 

§6. 

Dyrektor Szkoły 

1. Dyrektor Szkoły powoływany jest przez Organ Prowadzący do kierowania Szkołą, do 

odwołania przez tenże Organ. 

2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Szkoły oraz odpowiada za pracę dydaktyczno-

wychowawczą i opiekuńczą Szkoły, a w szczególności: 

1) Planuje i organizuje pracę Szkoły, zgodnie z potrzebami uczniów, nauczycieli i 

innych pracowników oraz obowiązującymi przepisami; 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami pracującymi w Szkole; 

3) Zawiadamia szkołę rejonową o przyjęciu dziecka do Szkoły; 

4) Kieruje pracą Rady Pedagogicznej, jako jej przewodniczący; 

5) Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w 

Szkole; 

6) Wnioskuje do Organu Prowadzącego o zatrudnienie lub zwolnienie kadry 

dydaktyczno-wychowawczej i personelu administracyjno–gospodarczego; 

7) Ocenia pracę wszystkich pracowników Szkoły; 

8) Na bieżąco współpracuje z Organem Prowadzącym, zasięga jego opinii, 

współpracuje z organami Szkoły; 

9) Zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki. 

10) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia. 

11) Odpowiada za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty 

12) Powołuje zespół egzaminacyjny do przeprowadzenia  egzaminu ósmoklasisty.  

13) Jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. 

14) Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

15) 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, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

§7. 

Wicedyrektor 

 

1. Wicedyrektor podczas nieobecności dyrektora szkoły przejmuje uprawnienia zgodnie 

z jego kompetencjami, a w szczególności:  



1)  podejmuje decyzje w sprawach pilnych,  

2) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając 

własnej pieczątki,  

3) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, z innymi instytucjami, 

4) kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego.  

2. Sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej.  

3. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 

4. Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, 

przed i po lekcjach, 

5. Organizuje dyżury świetlicowe.  

6. Dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników i 

arkuszy ocen. Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego 

uczniów.  

7. sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.  

8. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.  

§8. 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym powołanym do realizacji statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. 

2. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz Dyrektorem Szkoły za 

realizację programu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym 

decyzje, a także jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w Szkole bez 

względu na formę zatrudnienia i wymiar czasu pracy. 

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie opracowanego przez siebie Regulaminu, który 

nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

6. 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; 

4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

7. Do zadań Rady Pedagogicznej należy między innymi: 

1) Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

2) Tworzenie Programu Szkoły i innych dokumentów wewnątrzszkolnych; 

3) Opracowanie Regulaminu Rady Pedagogicznej; 

4) Tworzenie programu Profilaktyczno-wychowawczego. 



8. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze. Pracą zespołu kieruje przewodniczący 

powołany przez Dyrektora Szkoły. 

9. Zespoły wychowawcze tworzą nauczyciele, prowadzący zajęcia w danym oddziale. 

10. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, na zakończenie I okresu, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w 

miarę bieżących potrzeb. 

11. Zebrania organizowane są z inicjatywy Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, 

Organu Prowadzącego, Przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub na wniosek co 

najmniej jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej. 

12. Przewodniczący prowadzi, przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, zawiadamia 

wszystkich jej członków o terminie zebrania. 

13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej 2/3 jej członków, w głosowaniu tajnym lub jawnym. W 

sprawach personalnych dopuszcza się głosowanie tajne. 

14. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

15. Uczestnicy Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych 

na Radzie Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły . 

.§ 9. 

Rodzice 

1. Celem współdziałania rodziców i nauczycieli jest dobro dziecka i jego optymalny 

rozwój psychofizyczny. 

2. Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i 

kształcenia swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności, od nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników Szkoły, zgodnie z kompetencjami. 

3. Rodzice powinni: 

1) Zaznajomić się z celami, formami i zasadami oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów obowiązującymi w Szkole; 

2) Aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i Szkoły poprzez udział w zebraniach z 

wychowawcą klasy, konsultacjach z nauczycielami i imprezach szkolnych. 

3) Zapoznać się z celami, programami, planem dydaktyczno – wychowawczym  

Szkoły  

i klasy. 

4. Rodzice mogą organizować spotkania, wybierać swoich przedstawicieli. 

5. Obowiązkiem rodziców jest: 

1) terminowe uiszczanie czesnego, pokrywanie kosztów wyżywienia i innych 

obowiązujących opłat; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia  edukacyjne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

edukacyjnych, 

4) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole, 



5) współpraca z nauczycielami i wychowawcą klasy w zakresie realizacji spójnego 

programu wychowawczego, a także wspierania rozwoju ucznia (oparta na ww. 

zasadach współpracy). 

6. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa o rodzicach uczniów, rozumie się przez to także, 

odpowiednio, opiekunów prawnych uczniów.  

§ 10. 

Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców składa się z rodziców uczniów uczących się w Szkole. 

2. Rada Rodziców działa w oparciu o opracowany przez siebie Regulamin, który nie 

może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

3. Rada Rodziców współpracuje ze Szkołą w celu stworzenia jak najlepszych warunków 

wychowania, kształcenia i opieki. 

4. Do zadań Rady Rodziców należy miedzy innymi: 

1) Wspieranie działalności statutowej Szkoły poprzez gromadzenie funduszy z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; 

2) Współpraca i pomoc w organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły. 

5. Do uprawnień Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

2) Występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi planowania i przebiegu 

procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole; 

3) Wyrażanie opinii na temat pracy nauczycieli w związku z awansem zawodowym 

lub oceną ich pracy. 

§ 11. 

Samorząd Uczniowski 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin. 

4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski  dotyczące 

przestrzegania podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania 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, 

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. 

§12. 



Rada Wolontariatu 

1. Radę Wolontariatu  pełnią wybrani przez uczniów ich przedstawiciele 

2. Zadania Rady Wolontariatu: 

1) Diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub w otoczeniu 

szkoły; 

2) Opiniuje propozycje działań. 

3) Organizuje wybrane działania o charakterze wolontarystycznym. 

 

ROZDZIAŁ III 

§ 13. 

Organizacja pracy Szkoły 

1. Organizację Szkoły określają niniejszy Statut oraz Regulamin Polsko-Francuskiej 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine”. 

2. Szkoła stosuje zasady organizacji roku szkolnego obowiązujące w oświacie 

publicznej. 

§ 14. 

1. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje oddziały od klasy pierwszej do ósmej. 

2. Szkoła może prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas. 

3. W szkole mogą funkcjonować oddziały przedszkolne – kl. „0”. 

4. Liczebność oddziałów nie powinna przekraczać 18 uczniów. 

5. Dyrektor dysponuje dwoma dodatkowymi miejscami, tzw. „miejscem dyrektorskim". 

Decyzję o przyjęciu w ramach tych miejsc podejmuje dyrektor w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. 

6. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, w wyjątkowych przypadkach, może 

podjąć decyzję o przyjęciu do klasy 19 i 20 osoby, w szczególności kiedy: 

1) dziecko było uczniem szkoły i powraca z pobytu z zagranicznej placówki; 

2) dziecko jest to dziecko francuskojęzyczne;  

3) dziecko jest rodzeństwem dziecka przyjętego do placówki.  

7. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.  

8. Tygodniowa liczba jednostek dydaktycznych poszczególnych zajęć jest zgodna ze 

szkolnym planem nauczania dla danej klasy.  

9. Nauczanie prowadzone jest w języku polskim i francuskim będącym drugim językiem 

nauczania. 

§ 15. 

1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. 

§ 16. 



1. Szkoła realizuje programy nauczania w zakresie nie mniejszym niż określa to 

podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

2. Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. 

3. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych 

klas określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora. 

4. Podstawowymi formami pracy Szkoły są: 

1) zajęcia obowiązkowe określone podstawą programową;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa 

programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego 

zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

6) zajęcia nieobowiązkowe pozalekcyjne służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności 

uczniów, rozwijaniu ich kompetencji i szczególnych uzdolnień, organizowane są 

przez Szkołę w miarę możliwości finansowych i kadrowych i dostosowane do 

potrzeb zgłaszanych przez rodziców; 

7) Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane poza szkołą; 

8) Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w pkt. 1-6 zajęcia 

edukacyjne; 

9) Zajęcia wymienione w pkt. 3-6 mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy.  

5. Plan nauczania dla poszczególnych klas stanowi załącznik do niniejszego statutu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

§ 17. 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, 

oraz formułowaniu oceny.  



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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych  

w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców; 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

 

§ 18. 

Jawność oceny 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie 

lub wybrany program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę 

zespołu.  

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu 

nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

3) Przedmiotowym Systemie Oceniania, dostępnym do wglądu u nauczyciela; 



4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Uczniowie informowani są przez nauczyciela przedmiotu o wymaganiach i PSO na 

pierwszej lekcji organizacyjnej, a rodzice na pierwszym zebraniu. 

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

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu na 

lekcji, na której następuje omówienie sprawdzianu. 

6. Rodzice otrzymują do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne podczas 

indywidualnych konsultacji z nauczycielem danego przedmiotu.  

7. Oceny wystawione w dzienniku elektronicznym są dostępne dla uprawnionych 

użytkowników (uczniów i rodziców) oraz udostępniane w szkole na życzenie rodziców 

(prawnych opiekunów) przez nauczyciela, wychowawcę, wicedyrektora lub dyrektora. 

8. Rodzice są informowani o postępach i trudnościach swoich dzieci oraz o ich wynikach 

osiąganych w nauce i zachowaniu podczas zebrań klasowych oraz w trakcie 

indywidualnych konsultacji z nauczycielami lub wychowawcą klasy.  

9. Każda ocena jest uzasadniona przez nauczyciela. 

10. Oceniając ucznia, nauczyciel ustnie uzasadnia ocenę, odwołując się do zapisów  

w Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

11. W przypadku ocen ze sprawdzianów nauczyciel wpisuje do librusa – w polu 

„komentarz” stopień i uzyskane punkty (przeliczone na procenty). 

§ 19. 

Zasady ocenienia w klasach I-III 

1. W klasach I-III oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne są 

ocenami opisowymi.  

2. W II półroczu klasy III ocenianie bieżące odbywa się wg skali ocen obowiązującej w 

kl. IV-VIII. 

3. Formy oceniania bieżącego: 

1) bieżąca kształtująca ocena opisowa (adresatami są uczeń i rodzice) – wg 

dowolnie wybranego przez nauczyciela wzorca, np.: w formie krótkiej notatki, 

informacji dla ucznia o jego wynikach z sugestiami co do dalszej pracy 

sporządzanej na jego pracach pisemnych (np. pod zadaniem domowym,  

na karcie testu, w zeszycie ćwiczeń), listu, relacji z pracy ucznia; 

2) ocena słowna (adresatem jest uczeń) – w trakcie prowadzonych zajęć  

w najbardziej odpowiednim momencie, ocena niezaplanowana, spontaniczna, 

połączona z gestem, uśmiechem. Ocena o charakterze wspierającym, 

zachęcającym do kontynuowania pracy, wsparta radą, wskazówką, uznaniem; 

3) ocena symboliczna, której adresatem jest uczeń – kolorowe piórka  

(bez przełożenia na obowiązującą skalę ocen) stempelki stawiane przez 

nauczyciela w klaserze ucznia, a także bezpośrednio pod pracą.  Piórko uczeń 

otrzymuje, gdy osiągnie sukces na miarę swoich możliwości, w którejś  

z dziedzin będących przedmiotem nauczania. Piórka są nagrodą za wysiłek, 

mają motywować i mobilizować uczniów do ciągłej aktywności. 



I. Piórko białe – wzorowe zachowanie; 

II. Piórko czerwone – kompetencje językowe z zakresu języka 

polskiego, czytanie, pisanie, wypowiedzi ustne, gramatyka i 

ortografia j. polskiego, elementy historii i edukacji 

patriotycznej); 

III. Piórko zielone – edukacja przyrodnicza, ekologia; 

IV. Piórko żółte – kompetencje matematyczne; 

V. Piórko pomarańczowe – sztuka (plastyka, teatr, śpiew); 

VI. Piórko niebieskie – kompetencje językowe z zakresu j. 

francuskiego; 

VII. Piórko fioletowe – j. angielski 

VIII. Piórko granatowe – wychowanie fizyczne 

 

4. Oceniając słownie oraz opisowo, nauczyciel klas I-III stara się, aby ocena: 

1) uwzględniała postęp na miarę możliwości dziecka; 

2) wskazywała wkład pracy, wysiłek i zaangażowanie; 

3) dotyczyła sytuacji, zachowania, nie zaś dziecka jako osoby; 

4) dotyczyła każdej sfery osobowości ucznia; 

5) angażowała do samooceny. 

 

5. Śródroczna ocena w kl. I-III jest oceną opisową podsumowującą osiągnięcia 

edukacyjne ucznia i jego zachowanie w połowie każdego semestru i na koniec I 

semestru. Ocena ta może mieć formę listu lub arkusza diagnostycznego z zaleceniami 

do dalszej pracy. 

6. Ocena klasyfikacyjna roczna w kl. I -III jest oceną opisową podsumowującą 

osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie w danym roku szkolnym.  

7. Ocenę opisową śródroczną i roczną sporządza nauczyciel-wychowawca  

w oparciu o zgromadzone przez siebie informacje o dziecku, jak i informacje zebrane 

od innych nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne określone w szkolnym planie 

nauczania. 

8. Sposoby informowania uczniów i rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu: 

1) ustna informacja o umiejętnościach i brakach - na podstawie adnotacji 

zawartych w segregatorze wychowawcy; 

2) pisemna: 

 w zeszytach i ćwiczeniach; 



 w dzienniku elektronicznym (Librusie), zeszytach do korespondencji  

z rodzicami; 

 recenzje prac pisemnych; 

 w kartach obserwacji;  

 prezentacje osiągnięć. 

3) spotkania z rodzicami-  nie mniej niż cztery razy w roku wychowawca klasy 

zobowiązany jest do przeprowadzenia zebrania z rodzicami; 

4) indywidualne spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów; 

5) dyplomy, listy pochwalne i gratulacyjne za wzorowe zachowanie i wysokie 

wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia ucznia. 

9. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających 

wyników nauczania: 

1) kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne; 

2) organizowanie w miarę potrzeb i możliwość szkoły zespołów wyrównawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 

3) spotkania z psychologiem i pedagogiem; 

4) pedagogizacja rodziców w ramach zebrań z rodzicami; 

5) indywidualne rozmowy nauczycieli przedmiotów, wychowawców z rodzicami  

i uczniami. 

10. Ocena zachowania w kl. I-III jest oceną opisową i uwzględnia w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, przestrzeganie zasad 

panujących w szkole (regulamin, kodeks klasowy); 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych. 

11. Wyniki obserwacji zachowania ucznia są na bieżąco odnotowywane przez wszystkich 

nauczycieli. 

12. Na spotkaniach indywidualnych z rodzicami wychowawcy dokonują bieżących 

podsumowań i wskazują uczniom i rodzicom, jaki element zachowania dziecko musi 

poprawić, a jakie pozytywne rozwijać. Proponuje też sposób rozwiązania problemu. 

13. W trakcie semestru i pod koniec każdego półrocza, (na 2 tygodnie przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej) wychowawca na podstawie własnych obserwacji, 

a także uwag i opinii innych nauczycieli dokonuje oceny zachowania ucznia. 

14. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia kl. I i II do klasy programowo 

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



rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych  

w programie nauczania dwóch klas. 

15. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. 

    

§20. 

Tryb oceniania i skala ocen w klasach IV-VIII  

1. Oceny dzieli się na:  

1) bieżące (cząstkowe); 

2) klasyfikacyjne śródroczne; 

3) klasyfikacyjne roczne. 

2. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali: 

 stopień celujący - 6  

 stopień bardzo dobry - 5  

 stopień dobry – 4 

 stopień dostateczny - 3  

 stopień dopuszczający - 2  

 stopień niedostateczny - 1  

3. Dopuszcza się stosowanie znaków: „plus” i „minus” w bieżącym ocenianiu. 

4. Ogólne kryteria oceniania: 

 stopień celujący – otrzymuje uczeń, który posiadł w pełnym zakresie wiedzę 

i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu w danej klasie, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe. 

Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

ocenę klasyfikacyjną. 

 stopień bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu 

opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu  określone programem 

nauczania w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i 

umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych. 



 stopień dobry – otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości  

i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do 

samodzielnego rozwiązywania typowych zadań praktycznych i 

teoretycznych. 

 stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i 

umiejętności określone w programie nauczania dla danej klasy oraz 

wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

 stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu 

zakresu wiedzy i umiejętności opisanej w podstawie programowej, ale braki 

te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy 

z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz wykonuje zadania 

teoretyczne  

i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, korzystając przy tym 

czasami z pomocy nauczyciela. 

 stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości  

i umiejętności w stopniu umożliwiającym dalsze zdobywanie wiedzy i 

umiejętności z danego przedmiotu oraz nie jest w stanie wykonać zadań 

typowych o odstawowym stopniu trudności. 

5. Oceny śródroczne i roczne wyrażone w stopniach, określają ogólny poziom wiadomości 

i umiejętności ucznia przewidziany w programie nauczania na dany okres. Stopień 

ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. 

6. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia 

uczniowi na bieżąco, a rodzicom w formie wydruku z dziennika elektronicznego 

podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego 

przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi. 

7. Każdy nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej), 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

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

zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom 

edukacyjnym. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych 

musi nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel 

w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

9. Z zajęć informatyki i wychowania fizycznego Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia na 

podstawie opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w 



tych zajęciach i pisemnego podania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na czas 

określony w tej opinii. 

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić 

na podstawie tego orzeczenia, w połączeniu z pisemną prośbą rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

§ 21.  

Ocenianie bieżące 

1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być 

dokonywane systematycznie.  

2. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób 

może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne. 

3. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno 

uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.  

4. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.  

5. Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i 

umiejętności z trzech ostatnich lekcji, trwające do piętnastu minut). Kartkówki mogą 

być oceniane na stopnie w skali 1–6, lub oceniane na +/-. 

6. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie 

godziny lekcyjne. Są obowiązkowo poprzedzone lekcją powtórzeniową.  

7. Przed sprawdzianem  należy poinformować uczniów o formie pracy, technice 

rozwiązywania zadań, regułach i kryteriach oceniania. 

8. Terminy sprawdzianów są odnotowywane przez nauczyciela w module dziennika 

elektronicznego „Terminarz” z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,  

z zachowaniem zasady, że w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie 

trzy prace klasowe, jedną w ustalonym dniu.  

9. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni 

od momentu napisania pracy. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie 

wpisuje ocen niedostatecznych.  

10. Uczeń, który opuścił pracę klasową (w przypadku innych form sprawdzenia 

wiadomości decyduje nauczyciel) musi ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia 

powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem, tak 

aby nie zakłócać procesu nauczania.  

11. Jeśli uczeń nie zgłosi się i nie napisze sprawdzianu w wyznaczonym terminie, 

nauczyciel sam określa moment napisania sprawdzianu lub innej formy sprawdzenia 

wiadomości. 

12. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną.  

13. Uczeń poprawia sprawdzian tylko raz - w ciągu 2 tygodni od dnia wpisania oceny przez 

nauczyciela w systemie Librus, w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

14. Wpisując ocenę z poprawy, nauczyciel korzysta z opcji „popraw” w Librusie – pierwsza 

ocena nie liczy się do średniej. 

15. Przy ocenie prac klasowych nauczyciele są zobowiązani do stosowania następujących 

ustaleń: 



Ocena (% punktów)  

Niedostateczna do 35 

Dopuszczająca 36-54 

Dostateczna 55-74 

Dobra 75-89 

Bardzo dobra 90-98 

Celująca 99-100 

 

§ 22. 

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej  

w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.  

2. Skrót „np” nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego.  

3.  Nie ocenia się ucznia negatywnie podczas pierwszej lekcji danego przedmiotu  

po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (co najmniej 5 dni roboczych).  

4. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, 

śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).  

 

§23. 

 Ocena zachowania 

1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:  

 wzorowe;  

 bardzo dobre;  

 dobre;  

 poprawne;  

 nieodpowiednie;  

 naganne.  

2. Śródroczna i roczna ocena zachowania określa postawę ucznia i uwzględnia  

w szczególności:  

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

 dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 okazywanie szacunku innym osobom; 



 umiejętność współpracy; 

 udzielanie pomocy kolegom i koleżankom; 

 dbałość o porządek w klasie i szkole. 

3. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych zachowania: 

 

Ocenę WZOROWĄ (6) otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę 

bardzo dobrą oraz przynajmniej jedno z poniższych wymagań: 

 inicjuje i organizuje działania na rzecz klasy, szkoły lub społeczności  

lokalnej (np. w samorządzie klasowym, szkolnym, szkolnym centrum 

wolontariatu), poświęcając swój czas pozalekcyjny; 

 reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, 

osiągając przy tym wysokie wyniki (etap rejonowy lub wyższy); 

 reprezentuje szkołę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych; 

 jest bardzo zaangażowany w prace zespołu projektowego, wykazuje się dużą 

umiejętnością współpracy, organizuje prace zespołowe. 

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ (5) z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania 

na ocenę dobrą oraz minimum 3 różne z poniższych wymagań (potwierdzone w ocenie 

co najmniej 2 nauczycieli): 

 ucznia cechuje wysoka kultura osobista i kultura zachowania wobec wszystkich 

pracowników szkoły i uczniów; 

 uczeń chętnie pomaga rówieśnikom i osobom dorosłym; 

 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz klasy i szkoły; 

 jest punktualny (dotyczy to każdej, lekcji oraz innych aktywności szkolnych); 

 starannie odrabia prace domowe, jest systematyczny w nauce, a wszelkie 

zalęgłości  nadrabia w terminie; 

 samodzielnie zgłasza się do realizacji dodatkowych zadań i wywiązuje się  

z nich w sposób systematyczny i terminowy. 

 

Ocena DOBRA (4) - wyjściowa dla każdego ucznia 

Uczeń zasługujący na ocenę dobra z zachowania to taki, którego: 



 cechuje kultura osobista i kultura zachowania wobec wszystkich pracowników 

szkoły i uczniów; 

 jego wygląd nie wzbudza zastrzeżeń,  jest schludny i stosowny do okazji; 

 dba o czystość języka polskiego, francuskiego i angielskiego, nie używa 

wulgaryzmów ani obraźliwych gestów; 

 uczestniczy w działaniach na rzecz klasy i szkoły; 

 systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne; 

 odrabia prace domowe i nadrabia zaległości w nauce np. poprzez uczestnictwo 

w zajęciach wyrównawczych; 

 dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

 dba o higienę osobistą; 

 szanuje mienie szkolne, własne i kolegów, dba o porządek w miejscu pracy; 

 właściwie reaguje na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły; 

 sporadycznie zdarzają mu się drobne uchybienia i naruszenia dyscypliny 

podczas lekcji; 

 wywiązuje się z zadań powierzonych mu w ramach projektu edukacyjnego; 

 w szkole zmienia obuwie; 

 przestrzega regulaminów. 

Ocenę POPRAWNĄ  (3) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na dobrą, ale 

zdarzają mu się uchybienia w odniesieniu do tych wymagań, a ponadto 3 uchybienia  

z poniższych kryteriów (potwierdzone w ocenie co najmniej 2 nauczycieli): 

 spóźnia się (od 5 do 9 spóźnień miesięcznie); 

 wywołuje sytuacje konfliktowe; 

 bywa, że lekceważąco zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników szkoły 

oraz innych uczniów; 

 farbuje włosy, nosi makijaż, niestosowny strój i biżuterię; 

 nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych; 

 często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych i nie wypełnia obowiązków 

ucznia (za nieprzygotowanie do lekcji uznaje się m.in. brak przyborów 

szkolnych); 



 niechętnie podejmuje działania na rzecz szkoły i klasy, przeszkadza w ich 

przebiegu; 

 używa w szkole telefonu komórkowego; 

 mimo zwracanej uwagi, nie zawsze poprawia swoje zachowanie; 

 zdarza mu się użyć wulgaryzmów lub obraźliwych gestów; 

 nie zmienia obuwia; 

 ma uwagi dotyczące zachowania lub stosunku do obowiązków szkolnych 

zapisane w segregatorze wychowawczym; 

 nie wywiązuje się systematycznie z prac przydzielonych w projekcie 

edukacyjnym; 

 podważa autorytet nauczyciela. 

 

Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ (2) otrzymuje uczeń, który jest: 

 niekulturalny ; 

 używa wulgaryzmów, obraźliwych gestów, nie reaguje na zwracaną mu uwagę; 

 często jest nieprzygotowany do zajęć, przeszkadza w lekcji, utrudnia pracę 

nauczycielowi i uczniom; 

 niesystematycznie uczęszcza do szkoły, często spóźnia się na zajęcia (od 10 do 

15 spóźnień miesięcznie), zdarzyło mu się samowolne opuszczenie szkoły; 

 nie podejmuje działań na rzecz klasy i szkoły; 

 niszczy mienie szkolne; 

 zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz innych, sięga po używki; 

 nie wykonuje prac przydzielonych w projekcie edukacyjnym; 

 kopiuje prace z Internetu i przedstawia nauczycielowi, jako prace własne; 

 jest agresywny, często wdaje się w bójki, wywołuje konflikty i kłótnie. 

 

Ocenę NAGANNĄ (1) otrzymuje uczeń, wobec którego są zastrzeżenia ujęte  

w ocenie nieodpowiedniej i mimo podejmowanych działań wychowawczych nie 

poprawia on swojego zachowania. 



4. Wobec ucznia, który nie przestrzega obowiązujących w szkole zasad i norm, 

wychowawca podejmuje następujące działania  (działania podejmowane są na 

podstawie zapisów w segregatorze uczniowskim): 

1) Rozmowa wychowawcy z uczniem; 

2) Rozmowa z rodzicami; 

3) Rozmowa z pedagogiem; 

4) Kontrakt / umowa; 

5) Kary / nagrody. 

5. Wobec ucznia, u którego nie następuje poprawa zachowania, stosuje się następujące 

kroki (kolejne kroki procedury zapisywane są w segregatorze uczniowskim): 

1) Upomnienie wychowawcy; 

2) Upomnienie dyrektora szkoły (ocena zachowania obniżona o 1 stopień); 

3) Upomnienie pisemne dyrektora szkoły (ocena zachowania obniżona  

o 1 stopień); 

4) Nagana dyrektora szkoły (ocena zachowania obniżona o 1 stopień); 

5) Relegowanie ucznia ze szkoły. 

 

6. Oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy po zapoznaniu się z propozycjami 

ocen nauczycieli przedmiotowych, a także po przeprowadzeniu oceny w klasie i 

samooceny każdego z uczniów. 

7. Uczeń nie może uzyskać oceny wyższej niż poprawna na koniec semestru, jeśli : 

1) otrzymał pisemną naganę dyrektora szkoły; 

2) stosował przemoc fizyczną; 

3) stosował przemoc psychiczną. 

8. Uczeń, który ucieka z zajęć dydaktycznych i innych zajęć pozalekcyjnych nie może 

uzyskać oceny wzorowej lub bardzo dobrej na koniec semestru. 

9. Rodzice i uczniowie są informowani o prognozowanych ocenach z zachowania na 

każdym zebraniu, wraz z informacją dotyczącą pracy ucznia nad zachowaniem. 

10. Gdy ocena wystawiona przez wychowawcę różni się, co najmniej o dwa stopnie od 

oceny wynikającej z ocen innych nauczycieli uczących w danej klasie, wychowawca 

zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia swojej oceny w oparciu o kryteria ocen 

zachowania uczniów. 

11. W ocenie zachowania ucznia należy uwzględnić pisemne opinie lekarskie i poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Wystawienie uczniowi choremu lub z dysfunkcjami 

oceny nieodpowiedniej lub nagannej wymaga akceptacji psychologa szkolnego. 



12. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z 

rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

13. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 

ustalenia tej oceny, jednak nie później niż 2 dni robocze po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

14. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

15. W skład komisji wchodzą:  

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) pedagog; 

5) psycholog. 

16. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.  

17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§24. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.  

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.  

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I i II semestru, a roczne na 

koniec II semestru.  

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny 

bieżącej.  

5. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną/roczną rodzice są informowani o zagrożeniu 

ucznia oceną niedostateczną. 



6. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną nauczyciel wystawiający ją przekazuje  

w wyznaczonym terminie informację wychowawcy (drogą elektroniczną), a ten 

informuje o tym (na piśmie) rodziców podczas zebrania.  

7. W przypadku nieobecności rodziców wychowawca przesyła informację listem 

poleconym za pośrednictwem sekretariatu.  

8. W przypadku zagrożenia nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania wychowawca 

informuje o tym rodziców podczas spotkania (na miesiąc przed klasyfikacją).  

W przypadku nieobecności rodziców wychowawca przesyła informację listem 

poleconym za pośrednictwem sekretariatu. 

9. Na dwa tygodnie przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej/rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie z zachowania oraz 

wpisują je do dziennika elektronicznego. 

10. Wychowawca klasy zobowiązany jest do przekazania przynajmniej jednemu z rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia informacji o przewidywanych dla niego semestralnych i 

rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania podczas spotkania z 

rodzicami.  

11. 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 w terminie 

do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej. 

12. Ocena klasyfikacyjna wystawiona przez nauczyciela może być zmieniona jedynie  

w trybie egzaminu klasyfikacyjnego.  

13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14. Śródroczne/roczne oceny niedostateczne wymagają pisemnego uzasadnienia, które 

sporządza nauczyciel wystawiający je.  

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

roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Wspomniane zastrzeżenia zgłasza się od dnia 

ustalenia tej oceny nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

§25. 

Promowanie 

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

edukacyjnych określonych w szkolnym programie nauczania uzyskał oceny 



klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego lub uzyskał decyzją Rady 

Pedagogicznej promocję warunkową do klasy programowo wyższej.  

2. Uczeń nie otrzymuje promocji i powtarza klasę w następujących przypadkach:  

1) uczeń otrzymał oceny niedostateczne w klasyfikacji rocznej i nie uzyskał 

promocji warunkowej;  

2) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 

szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

3. Uczeń kończy Szkołę:  

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem praw laureatów konkursów 

przedmiotowych i olimpiad, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej;  

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki w 

szkole podstawowej, o ile nie został z niego zwolniony przez dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  

4. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

5. Jeśli uczeń nie spełni warunków ukończenia szkoły (nie otrzyma pozytywnych ocen 

końcowych), to otrzymuje jedynie zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

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

zachowania, otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub świadectwo 

ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

 

§ 26.  

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych  

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.  

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny śródrocznej/rocznej 

tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy uzyska średnią ocen cząstkowych 

minimum: 5,70 (w przypadku ucznia ubiegającego się o ocenę celującą), 4,70 (w 

przypadku ucznia ubiegającego się o ocenę bardzo dobrą), 3,70 (w przypadku ucznia 

ubiegającego się o ocenę dobrą), 2,70 (w przypadku ucznia ubiegającego się o ocenę 



dostateczną), 1,70 (w przypadku ucznia ubiegającego się o ocenę dopuszczającą). 

Poprawa odbywa się na drodze sprawdzianu poprawkowego z treści wskazanych przez 

nauczyciela przedmiotu. 

 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych;  

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena niedostateczna);  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym 

– konsultacji indywidualnych.  

4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt. 2 i 3. 

prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca klasy lub nauczyciel ustnie uzasadnia 

przyczynę jej odrzucenia.  

5. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego zagadnienia 

wskazane przez nauczyciela przedmiotu. 

6. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje 

dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.   

7. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą.  

8. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

 

§27. 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z powodu określonej w pkt. 1 absencji.  



3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

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

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej 

uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.  

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem 

i jego rodzicami.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.  

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, informatyki, plastyki, techniki, zajęć laboratoryjnych oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

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

– rodzice ucznia.   

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 9, termin egzaminu 

klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia 

oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia.  

12. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 13.  

13. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono ocenę 

niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.  

 

§28. 

 Egzamin poprawkowy 

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

jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa 

uczeń lub jego rodzice w terminie ustalonym przez dyrekcję Szkoły.  



3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki, z których to 

przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.  

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W 

skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji.  

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej 

na dzień przed egzaminem poprawkowym.  

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

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

ustaloną przez komisję.  

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

odpowiedziach ucznia.  

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.  

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

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 

przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.  

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

klasę.  

§ 29. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 



zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości  

i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. W skład komisji wchodzą:  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne 

kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji,  nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne,  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.  

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3, 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.  

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

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

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, 

zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7, 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 pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.  

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

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

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

ROZDZIAŁ V 

§ 30. 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Szkoły 

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

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 



2. Nauczyciel w szczególności ma obowiązek dbać o: 

1) zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

3) powierzony jego opiece sprzęt szkolny; 

4) prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

5) sprawiedliwe traktowanie uczniów; 

6) sprawiedliwe ocenianie umiejętności uczniów; 

7) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

8) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie  poziomu 

wiedzy merytorycznej. 

3. Nauczyciel ma prawo do nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i po uzyskaniu akceptacji 

Dyrektora.   

4. Nauczyciel ma prawo do awansu zawodowego. 

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

problemowo-zadaniowe jeżeli zachodzi taka potrzeba.  

6. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów powierzonych jego opiece podczas zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych oraz ma prawo i obowiązek znać przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy w Szkole i przestrzegać ich. 

§ 31. 

1. Uczniowie objęci są opieką psychologa szkolnego. 

2. Psycholog szkolny: 

1) rozpoznaje i diagnozuje potencjalne możliwości uczniów oraz indywidualne 

uzdolnienia; 

2) ukierunkowuje pracę nauczycieli w celu indywidualizowania ich oddziaływań 

wobec uczniów; 

3) rozpoznaje sytuację ucznia w grupie i monitoruje procesy grupowe; 

4) podejmuje działania wspierające integrację grupy, współpracę w grupie, służy 

pomocą  

w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych; 

5) diagnozuje i ocenia funkcjonowanie dziecka w roli ucznia; 

6) rozpoznaje specyficzne trudności w nauce uczniów; 

7) wspomaga wychowawczo indywidualne problemy sygnalizowane przez rodziców 

nauczycielowi (związane  np. z sytuacją rodzinną).  

§ 32. 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece pedagogicznej i wychowawczej 

jednemu z nauczycieli danego oddziału, zwanemu dalej wychowawcą 

2. Wychowawca tworzy warunki wspomagające wszechstronny rozwój każdego ucznia i 

jest animatorem życia zbiorowego klasy oraz przyjaznym negocjatorem w kwestiach 

spornych między uczniami i dorosłymi. 

3. Do jego obowiązków należy w szczególności: 



1) otaczanie opieką indywidualną każdego z wychowanków; 

2) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form 

życia klasy, tematyki zajęć wychowawczych, wycieczek klasowych; 

3) koordynowanie pracy innych nauczycieli wobec uczniów i w sytuacjach 

indywidualnych; 

4) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w celu prawidłowego i 

pogłębionego poznania potrzeb intelektualnych i wychowawczych uczniów  

zmierzająca do określenia optymalnego  systemu metod postępowania z uczniem; 

5) informowanie rodziców  o zagrożeniach w procesie nauki lub wychowania w celu 

podjęcia wspólnych działań pedagogiczno-wychowawczych przez Szkołę i 

rodziców; 

6) prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej określonej odrębnymi 

przepisami. 

4. Dla zapewnienia ciągłości i skutecznej pracy wychowawczej opiekę wychowawczą 

powierza się nad oddziałem na cały etap edukacyjny. 

§ 33. 

1. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole obowiązuje w 

szczególności: 

1) troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

2) troska o mienie Szkoły; 

3) znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie zasad bhp na 

terenie Szkoły;  

4) reagowanie tj. powiadamianie wychowawcy lub Dyrektora Szkoły przypadkach 

niszczenia mienia, niewłaściwego – wulgarnego lub zagrażającego bezpieczeństwu 

-zachowania się uczniów itp.; 

5) takt i kultura osobista w kontaktach z uczniami, a szczególnie w sytuacjach   

konfliktowych; 

6) dbałość o dobre imię Szkoły.  

2. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Szkole mają prawo: 

1) zgłaszania dyrektorowi  wszelkich uwag dotyczących organizacji pracy Szkoły; 

2) udziału w życiu Szkoły. 

§ 34. 

Prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników Szkoły regulują przepisy Kodeksu pracy 

oraz  postanowienia Statutu Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VI 

§ 35. 

Zasady przyjmowania uczniów 

1. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.  



2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym ustala zasady procedury 

kwalifikacyjnej i podaje je do wiadomości na zebraniach rekrutacyjnych.  

3. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do Szkoły należą m.in.:  

1) akceptacja przez rodziców (potwierdzona pisemnie) prawa wewnątrzszkolnego 

(Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Programu Wychowawczo-profilaktycznego i 

zasad współpracy rodziców ze Szkołą); 

2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej; 

3) wyniki w nauce i zachowaniu; 

4) znajomość języka francuskiego.  

4. Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły mają dzieci z Polsko-Francuskiego Niepublicznego 

Przedszkola „La Fontaine”. 

5. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor i Organ Prowadzący  

po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.  

6. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły z chwilą wpisania go do księgi uczniów. 

§ 36. 

Prawa i obowiązki uczniów 

1. Uczniowie mają prawo do:  

1) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

2) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki; 

3) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy;  

4) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;  

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;  

6) wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny  

i z szacunkiem wobec innych; 

7) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw 

Dziecka. 

2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje skarga na piśmie do Dyrektora 

Szkoły w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa.  

3. Uczniowie mają obowiązek:  

1) przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły; 

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu 

Szkoły; 

3) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych 

pracowników Szkoły; 

4) właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów; 

5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój; 

6) godnego reprezentowania Szkoły; 

7) dbałości o wspólne dobro Szkoły, ład, porządek i mienie szkolne; 

8) dbałości o wygląd osobisty, a w szczególności o higienę  i stosowny strój. 

4. Uczniowi bezwzględnie zabrania się: 



1) przynoszenia, używania, rozpowszechniania, propagowania środków 

odurzających  

i zagrażających zdrowiu i życiu własnemu i innych; 

2) przynoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych; 

3) zachowania agresywnego, zagrażającego bezpieczeństwu członków 

społeczności  szkolnej; 

4) stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej, psychicznej, 

cyberprzemocy wobec rówieśników i pracowników Szkoły; 

5) używania wulgaryzmów; 

6) kradzieży, niszczenia mienia szkolnego i własności prywatnej; 

7) szczególnego lekceważenia obowiązków szkolnych. 

 

 

§ 37. 

Nagrody i kary 

1. Uczniowie wyróżniający się mogą być nagradzani w sposób opisany w Regulaminie 

Szkoły. 

2. Uczniowie naruszający Regulamin Szkoły podlegają karze w nim opisanej.  

3. O każdej nagrodzie i karze Szkoła informuje rodziców ucznia.  

4. Od wymierzonej kary uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora 

Szkoły  

w ciągu 14 dni od otrzymania informacji w tej sprawie.  

§ 38. 

Skreślenie z listy uczniów 

1.  Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec  rażącego 

naruszenia Statutu i Regulaminu Szkoły.  

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów na wniosek Rady Pedagogicznej, jeżeli w 

ocenie Rady Pedagogicznej działania ucznia  Szkoły zagrażają dobru, moralności lub 

bezpieczeństwu innych osób.  

3. Uczeń, który postępuje wbrew postanowieniom § 36, ust. 4, pkt. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. może 

być  

w trybie natychmiastowym usunięty ze Szkoły na mocy uchwały Rady Pedagogicznej. 

4. Skreślenie ucznia z listy uczniów decyzją Dyrektora może nastąpić również, jeśli jego 

rodzice lub opiekunowie przez 3 miesiące nie wnieśli ustalonych opłat za szkołę.  

5. Uczeń może zostać skreślony z listy w przypadku, gdy jego rodzice odmawiają 

współpracy  

ze Szkołą. 

6. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora o 

skreśleniu  



z listy uczniów do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

decyzji na piśmie od organu prowadzącego. Rodzic odwołuje się za pośrednictwem 

dyrektora Szkoły w trybie KPA.  

ROZDZIAŁ VII 

§ 39. 

Budżet Szkoły  

1. Środki finansowe na działalność Szkoły pochodzą z czesnego wpłacanego przez 

rodziców uczniów oraz dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazywanej za 

pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego na rachunek Szkoły, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

2. Szkoła ma prawo do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację 

poszerzonego planu nauczania i inną działalność dydaktyczno-wychowawczą od 

rodziców, innych osób fizycznych i prawnych.  

3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka zobowiązują się do terminowego uiszczania 

opłat za Szkołę. Opłata powinna być uiszczana najpóźniej do 10 danego miesiąca. 

4. Osoby fizyczne i prawne mogą wspierać materialnie Szkołę i uczniów.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

§ 40. 

Przepisy końcowe 

Szkole nadaje Statut oraz wprowadza w nim zmiany i uzupełnia Organ Prowadzący. Statut 

Szkoły  nie może być sprzeczny z przepisami prawa.  

§ 41. 

Prowadzenie Szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o 

systemie oświaty i jako takie nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.  

§ 42. 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 43. 

Szkoła tworzy własną tradycję i ceremoniał szkolny.  

§ 43. 

W razie likwidacji Szkoły decyzję o przeznaczeniu majątku podejmie Organ prowadzący 

Szkołę.  

§ 44. 



Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „La Fontaine” używa pieczątki z pełną 

nazwą Szkoły, adresem, telefonami, numerem NIP i REGON. Wzór pieczątki ustala 

założyciel z zastrzeżeniem respektowania obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawnych.  

§ 45. 

1. Do zmian w Statucie uprawniony jest Organ prowadzący. 

2. Statut Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły  Podstawowej „La Fontaine” wchodzi w 

życie z dniem 1 września 2017r. 

 

 

 

Kaja Olechowska      Anna Nowacka-Devillard  

 

 

 

 

 

 

 


