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ROZDZIAŁ  I 
  

INFORMACJE O SZKOLE 
 
 

§   1 
 
 
1. Szkoła używa nazwy w brzmieniu: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wlastimila Hofmana. 
 
2. Siedziba szkoły znajduje się przy ulicy 11-go Listopada 2 w Szklarskiej Porębie. 
 
3. Nazwa szkoły jest używana na pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu. 

4. Organem prowadzącym szkoły jest Rada Miejska w Szklarskiej Porębie. 

5. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez organ prowadzący. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty we Wrocławiu. 

 
 

ROZDZIAŁ   II   -   CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 
 

§ 2 
 
 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

(Dz.U.nr95 z dnia 25 października 1991r. ze zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.  
W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z 
ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej 
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk 
pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

 
2. Szkoła umożliwia:  

2.1. realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie, 
2.2. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 

umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych artystycznych  
i sportowych, 

2.3. rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych, 
2.4. uczniom mającym trudności udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu 

wyrównania braków edukacyjnych, 
2.5. uczniom z grup dyspanseryjnych udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, 
2.6. poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej  

i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury,  
2.7. uczestniczenie w szkolnej nauce religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, 

uznając prawo do religijnego wychowania dzieci, 
2.8. korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego, 
2.9. korzystanie z pomocy udzielanej uczniom ich rodzicom i nauczycielom przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności: 
2.9.1. w rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, 
2.9.2. w rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 
2.9.3. we wspieraniu ucznia wybitnie zdolnego, 
2.9.4. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i ich 

rodziców, 
 
3. Szkoła realizuje : 

3.1. podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN, 
3.2. szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły, 
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3.3. Szkolny System Oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną, 
3.4. Szkolny Program Wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną. 
3.5. Programy profilaktyczne promujące zasady promocji i ochrony zdrowia. 

 
4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie 

indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. 
 
5. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną. 
 
 

§    3 
 
Sposoby realizacji zadań: 
 
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu programów 

zatwierdzonych  przez MEN lub opracowują własne programy do użytku szkolnego programów 
nauczania, 

 
2. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzania do użytku szkolnego Dyrektor 

Szkoły po zasięgnięciu  opinii Rady Rodziców. 
 
3. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści 

przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami 
Szkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania, 

 
4. Szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania, 
 
5. Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania ucznia na zajęcia wyrównawcze, 
 
6. Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o indywidualnym programie lub toku nauki. Wniosek do Dyrektora 

Szkoły może złożyć: 
6.1. uczeń, za zgodą rodziców 
6.2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia 
6.3. wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
7. Szkoła zapewnia uczniom opieką pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych 

przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem szkoły w trakcie wycieczek: 
7.1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów 

odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Wycieczki szkolne organizowane są  zgodnie  
z odrębnymi przepisami,  

7.2. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność  za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 
ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz 
z opiekunami, 

7.3. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie 
przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach wg corocznie ustalonego przez Dyrektora Szkoły 
harmonogramu, 

7.4. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w rejonie sali gimnastycznej przed i po każdej 
swojej lekcji.  

7.5. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego 
nauczyciela; 

7.6. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający, za nieobecnego, zastępstwo. 
 
6. Wszystkich uczniów klas IV-VI oraz wszystkich pracowników szkoły zobowiązuje się do zwracania  

szczególnej uwagi i otaczania opieką w każdej sytuacji i o każdej porze zwłaszcza uczniów z klas 
najmłodszych. 

 
7. Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach  materialnych – organizuje się 

doraźną pomoc materialną lub zwalnia z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych 
środków na tę działalność. 

 
8. Dyrektor Szkoły  powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą. 
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9. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się w szkole  
w pierwszy poniedziałek miesiąca grudnia, marca i  maja – ”Dzień Otwartej Szkoły”, podczas którego 
rodzice mają prawo do: 
9.1. zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie oraz 

programem wychowawczym, 
9.2.  przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 
9.3. uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci; 
9.4. uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga ; 
9.5. wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy szkoły, 
 

10. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do uczestniczenia w Dniu Otwartej Szkoły,  
a wychowawcy klas do zorganizowania  dodatkowo co najmniej raz na kwartał spotkania z rodzicami  
w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

 
11. Niezależnie od form kontaktu wymienionych w pkt. 9 i 10, rodzic ma prawo uzyskania w każdym czasie 

rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów   i przyczyn trudności w nauce. 
 

              

ROZDZIAŁ  III   -  ORGANY SZKOŁY 
 

§   4 
 

Organami szkoły są: 
                                                                                 1.    Dyrektor szkoły 

                                                                          2.    Rada Pedagogiczna 
                                                                                 3.    Samorząd Uczniowski 
                                                                                 4.    Rada Rodziców 
                                                                           
 
                                                                                                                                        

§   5 
 
1. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1.1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,  
1.2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą, szczególnie opracowując i organizując mierzenie jakości 

pracy szkoły według zasad określonych w odrębnych przepisach, 
1.3. nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 
1.4. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad 

określonych w odrębnych przepisach, 
1.5. wypełnia zadania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, m. in.: 

1.5.1. przyjmuje wnioski nauczycieli starających się o kolejny stopień awansu,  
1.5.2. dla nauczycieli stażystów i kontraktowych wyznacz opiekunów stażu, 
1.5.3. zatwierdza plany rozwoju zawodowego , 
1.5.4. wspiera nauczycieli odbywających staż, 
1.5.5. dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli, 
1.5.6. w stosunku do nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego: 
1.5.6.1.  przyjmuje wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,  
1.5.6.2. powołuje i przewodniczy pracom komisji kwalifikacyjnej,  
1.5.6.3. po akceptacji komisji nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego,  
1.5.6.4. prowadzi rejestr zaświadczeń i przechowuje dokumentację przeprowadzonego 

postępowania,  
1.6. sprawuje opiekę nad uczniami, 
1.7. kontroluje realizację planów szkoły, 
1.8. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej szkoły podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 
1.9. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, 
1.10. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, 
1.11. dokonuje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
1.12. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  w organizacji praktyk 

pedagogicznych, 
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1.13. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykorzystanie, 

1.14. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły w ramach przyznanego planu 
rocznego, 

1.15. wydaje decyzje w ramach posiadanych kompetencji,  
1.16. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
 

2. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem  zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli  
i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach: 
2.1. zatrudniania i zwalniania 
2.2. przyznawania dodatku motywacyjnego, nagród oraz wymierzania kar porządkowych, 
2.3. występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród, i innych wyróżnień  
2.4. zastrzeżonych przepisami prawa dla kierownika zakładu pracy. 
 

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami szkoły zgodnie z ich 
ustawowymi kompetencjami. 
 

§   6 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe zadania dotyczące 
kształcenia, wychowania i opieki. 

 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
 
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, inne osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 
 
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
 
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
 
6. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony  przez siebie regulamin 
 

§   7 
Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 

w Szklarskiej Porębie 
 

I   POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe zadania dotyczące 
kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, inne osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
 

II   KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ 
 
6. Do kompetencji stanowiące Rady Pedagogicznej należą: 

6.1. zatwierdzanie planów pracy szkoły. 
6.2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 
6.3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu przez radę rodziców. 
6.4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
6.5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów – wymagana większość bezwzględna 2/3 
6.6. przygotowywanie projektu zmian i uchwalanie statutu szkoły, 
6.7. uchwalanie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego, 
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7. Rada Pedagogiczna szkoły opiniuje w szczególności: 
7.1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
7.2. projekt planu finansowego szkoły, 
7.3. wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
7.4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac z zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych. 

 
8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do Rady Miasta w Szklarskiej Porębie o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska Dyrektora 
8.1. w tym przypadku Rada Miasta w Szklarskiej Porębie  jest obowiązany przeprowadzić postępowanie 

wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni.  
 
 

III   ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 
 

9. Zebrania organizowane są: 
9.1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego - plenarne 
9.2. W każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania, promowania uczniów 

            - plenarne 
9.3. Po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych. 
9.4. W celu prowadzenia szkoleń Rady Pedagogicznej. 
9.5. W miarę bieżących potrzeb. 
 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy: 
10.1. Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 
10.1. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny  
10.2. Organu prowadzącego szkołę 
10.3. 1/3 członków Rady Pedagogicznej, wyrażonej w formie pisemnej i dostarczonej Dyrektorowi 

              Szkoły 
11. Zebrania prowadzi i przygotowuje przewodniczący. 
12. Zawiadomienie o zebraniu Rady Pedagogicznej oraz porządku obrad winno być wywieszone w pokoju  

nauczycielskim nie później niż trzy dni przed planowanym terminem. 
13. Członkowie Rady Pedagogicznej obowiązani są do: 

13.1. Uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej 
13.2. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 
13.3. Czynnego uczestnictwa w pracach komisji i zespołów, do których zostali powołani. 
13.4. Składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań. 
13.5. Nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
13.6. Realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosi się do nich zastrzeżenia. 

14. Przebieg zebrania Rady Pedagogicznej ostatecznie ustala Rada Pedagogiczna przez przyjęcie 
 porządku obrad. 
14.1. Zasadniczo przyjmuje się, że zebranie rozpoczyna: 

14.1.1. wyznaczenie protokolanta 
14.1.2. wyznaczenie komisji wnioskowej 
14.1.3. rozliczenie wniosków z poprzedniej rady 

14.2. Zebrania kończą punkty: 
14.2.1. sprawy różne 
14.2.2. odczytanie i przyjęcie wniosków do realizacji oraz wyznaczenie osób za ich realizację 

odpowiedzialnych. 
 

IV   UCHWAŁY  RADY  PEDAGOGICZNEJ 
 
15. Rada  podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. 
16. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów szkoły. 
17. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
18. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z prawem. 

18.1. O fakcie tym informuje organy: nadzoru pedagogicznego oraz organ prowadzący szkołę. 
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V   SPOSÓB I FORMA PROWADZENIA DOKUMENTACJI 
RADY PEDAGOGICZNEJ 

 
19. Z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi 

protokołów rady pedagogicznej. 
20. Protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad  

i protokolant.  
21. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się  

z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad.  
22. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. 
23. Podstawowym dokumentem działalności rady są księgi protokołów. Zasznurowaną, opieczętowaną  

i  podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę – KSIĘGA ZAWIERA STRON.... i 
obejmuje okres pracy  rady pedagogicznej od dnia....... do dnia......  

24. Księgi protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, nauczycielom zatrudnionym 
w organach nadzorujących   szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli. 

 
 

§   8 
 

 
  

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 
 
2. Samorząd  tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów  

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
 
4. Organy Samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
 
5. Samorząd może przedstawić funkcjonującym w szkole organom wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 
5.1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 
5.2. Prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
5.3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 
5.4. Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
5.5. Prawo organizowania w porozumieniu z Dyrektorem ,działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnej z własnymi potrzebami i możliwościami,  
5.6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

 

§ 9 
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5 w SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

 
I Organizacja Samorządu Uczniowskiego 

 
1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski (określany dalej  „ Samorządem”),  

a uczniowie poszczególnych klas – Samorząd Klasowy. 
2. Samorząd realizuje zadania, które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu Szkoły. 
3. Najważniejszą władzą samorządu jest ogólne zebranie uczniów klas szkoły (również poprzez 

przedstawicieli). 
4. Rady Samorządów (klasowe, szkolne) są organami wykonawczymi samorządu. Ich członkowie mają 

obowiązek przekazywać postanowienia i zamierzenia samorządu wszystkim uczniom klas i szkoły. 
5. Rady samorządów wybiera się w wolnych, tajnych i bezpośrednich wyborach.  
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6. Wybory poprzedza się kampanią wyborczą. Może być ona przeprowadzana na lekcjach wychowawczych i 
apelach, jak również poprzez gazetkę szkolną, propagandę wizualną bądź w innych formach. 

7. Radę Samorządu Klasowego wybiera się z spośród uczniów klasy, a Radę Samorządu Szkolnego z grona 
uczniów szkoły, którzy uzyskali pisemne poparcie minimum 15 uczniów szkoły oraz rekomendacje 
Samorządu Klasowego. 

8. W Szkole Podstawowej Nr 5 Radę Samorządu Szkolnego tworzą : 
8.1. przewodniczący 
8.2. zastępca przewodniczącego 
8.3. 3 członków 

9. Kadencja rad samorządów trwa: 
9.1. klasowych – od 30.09. do 30.09. roku następnego 
9.2. szkolnego – 30.10. – 20.06. roku następnego 

10. Uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż 2 kadencje.   
11. Wybory uzupełniające przeprowadzane są przez Zebranie Ogólne Przewodniczących Rad Klasowych. 
12. W sprawach ważnych i istotnych dla uczniów Rada Samorządu Szkolnego może przeprowadzić 

referendum konsultacyjne lub rozstrzygające. 
12.1. Referendum konsultacyjne – mające za zadanie tylko wysondowanie opinii, która może – ale nie 

musi – mieć wpływ na decyzje Samorządu; 
12.2. Referendum rozstrzygające – uczniowie zatwierdzają lub odrzucają propozycję Rady Samorządu 

Szkolnego. 
13. Prawo do odwołania się do referendum posiada oprócz  Rady Samorządu Szkolnego także grupa co 

najmniej 25% uczniów szkoły. 
 

II Podstawowe zadania Samorządu Uczniowskiego 
 
14. Przedstawienie organom  szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz 

orzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej; 
15. Współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu 

niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej; 
16. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych, 
17. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, 

sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie rozrywki. 
18. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie 

młodzieży do udziału w pracy na rzecz środowiska; 
19. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, środowisku 

rówieśniczym i rodzinnym; 
20. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w 

przypadku pojawienia się konfliktów – uczestniczenie w ich rozwiązywaniu; 
21. Dbanie – w całokształcie  swej działalności – o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej 

tradycji; 
22. Informowanie całej społeczności szkolnej o swoich opiniach i problemach (gazetka szkolna, informacje na 

tablicach ogłoszeń, lekcje wychowawcze, apele); 
23. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego i Rady Rodziców (w tych 

częściach, które dotyczą przede wszystkim spraw wychowawczych). 
 

III Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 
 
24. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące  realizacji podstawowych 
praw i obowiązków uczniów. 

25. Rada Samorządu Szkolnego może: 
25.1. przedstawiać propozycje do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły; 
25.2. wyrażać opinie dotyczące problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów 

wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej; 
25.3. zgłaszać wnioski  w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej; 
25.4. zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, wnosić uwagi do opinii władz 

szkoły o uczniach, udzielać poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary; 
26. Przedstawiciele Rady Samorządu Szkolnego mogą uczestniczyć w otwartych posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, w tych jej częściach, które dotyczą spraw wychowawczych.  
27. Członkowie Rady Samorządu Szkolnego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Rodziców 
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IV Tryb i zasady powoływania i odwoływania  
Rad Samorządu Uczniowskiego 

 
30. Regulamin ustala następujące zasady wyboru do Rad Klasowych i Rady Samorządu Szkolnego: 

30.1. wybory muszą być w pełni demokratyczne 
30.2. bezpośrednie 
30.3. równe 
30.4. tajne 

31. Prawo kandydowania ma każdy uczeń klasy, szkoły, który wyraził na to zgodę pisemnie. 
32. Kadencja władz samorządowych trwa jeden rok. 
33. Struktura Rad Klasowych zależna jest od decyzji uczniów danej klasy. Przyjmuje się, że powinna składać 

się z minimum 3 osób: przewodniczącego, zastępcy i członka. 
34. W skład Rady Samorządu Szkolnego wchodzi przewodniczący, zastępca i 3 członków. 
35. Wyboru przewodniczącego oraz  dalszych 4 członków rady wybierają wszyscy uczniowie szkoły. Za 

wybranych uważa się tych uczniów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów a przewodniczącym 
zostaje ten uczeń, który otrzymał największą liczbę głosów. 

36. Na pierwszym posiedzeniu rady jej przewodniczący proponuje Radzie Samorządu Szkolnego wybór 
swojego zastępcy. 

37. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się Komisję Wyborczą i Komisję Skrutacyjną na ogólnie 
przyjętych zasadach. 

38. Wraz z wyborami władz samorządu szkolnego można dokonać z grona nauczycieli, którzy wyrażą 
stosowną zgodę, wyboru opiekuna samorządu. 

39. Odwołanie Rad Samorządu Uczniowskiego może nastąpić w wyniku referendum 
39.1. Referendum odwołujące Rady Klasowej może nastąpić na wniosek: Rady Klasowej,  

                       wychowawcy lub nie mniej niż 30% uczniów danej klasy. 
39.2. Referendum odwołujące Radę Samorządu Szkolnego noże nastąpić na wniosek: Rady 

                       Samorządu Szkolnego, opiekuna SU, nie mniej niż 30% uczniów szkoły. 
40. Referendum jest skuteczne jeżeli za odwołaniem opowie się nie mniej niż 60% ogółu uczniów szkoły bez 

względu na frekwencję. 
 

§ 10 
 

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.  
2. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu swojej działalności, który nie 

może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
4. Rada Rodziców w szczególności: 

4.1. Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, 
4.2. Otrzymuje raporty o jakości pracy szkoły, 
4.3. Opiniuje program wychowawczy szkoły, 
4.4. Przedstawia opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku 

zawodowego, 

§ 11 
 

REGULAMIN  RADY  RODZICÓW 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie 

 

I  Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 5  

w Szklarskiej Porębie. 
 

II. Cele i zadania Rady Rodziców. 
 
2. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu : 

2.1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy 
wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w szkole i środowisku. 

2.2. Przedstawienie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców (prawnych 
opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły a szczególności: 
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2.2.1. szkolnego zestawu programów nauczania 
2.2.2. programu wychowawczego 
2.2.3. o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku  

    zawodowego 
2.3. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców 

uczniów z działaniami wychowawczymi i opiekuńczymi, organizacją nauczania oraz 
wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców. 

2.4. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji statutowych zadań szkoły. 
 

3. Do zadań Rady Rodziców należy: 
3.1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności: 

- Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do wspierania realizacji zadań szkoły, 
- Pomoc Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w opracowywaniu planów rozwoju szkoły, 
- Organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz 

stałej poprawy warunków pracy szkoły 
3.2. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania,  

a w szczególności; 
- Pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania, 
- Współdziałanie z zakładami  pracy, we wprowadzeniu orientacji zawodowej wśród uczniów, 
-  Wzbogacenie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe. 

 
3.3. Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziałowywań wychowawczych szkoły i rodziny, a w 

szczególności; 
- Branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i 

sportowej uczniów, 
- Wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu 
- Udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi i 

młodzieżą. 
 

III . Skład i struktura Rady Rodziców 
 
4. Podstawowe ogniwo stanowi Rada Klasowa Rodziców, w skład której wchodzą co najmniej 3 osoby. 

4.1. Rada Klasowa Rodziców wybierana jest przez ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy, 
4.2. Ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków Rady Klasowej jej 

przewodniczącego. 
4.3. Rada Klasowa Rodziców ze swego grona wskazuje jednego lub dwóch delegatów do Prezydium 

Rady Rodziców.  
 

5. Prezydium Rady Rodziców liczy co najmniej 5 osób i wyłania ze swego składu przewodniczącego, 
jego zastępcę oraz sekretarza. 
5.1. Osoby wymienione w pkt. 5. kierują działalnością Rady Rodziców. 
5.2. Prezydium Rady Rodziców uzupełnia co najmniej dwóch członków. 
5.3. W skład  Prezydium wchodzi z urzędu Dyrektor Szkoły. 
5.4. W skład Prezydium Rady Rodziców mogą wchodzić ponadto inne osoby. 

 
6. Osoby wymienione w pkt. 5. wybierane są do pełnienia swych funkcji, na posiedzeniu Prezydium 

Rady Rodziców.  
 
7. Członkowie Rad Klasowych Rodziców i Prezydium pełnią swoje obowiązki społecznie. 
 
 

IV. Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw. 
 
8. Zadaniem Rady Klasowej Rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na 

terenie danej klasy, a w szczególności; 
8.1. Współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączenie ich do pracy na rzecz klasy, 
8.2. Współdziałanie z  Prezydium w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym, 
8.3. Gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek rodziców klasy  

8.3.1. Opracowanie wraz z wychowawcą klasy planów  wydatkowania w/w środków z 
zastrzeżeniem: ze składek zakupuje się nagrody książkowe i/lub rzeczowe dla uczniów 
klasy którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem. 
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8.3.2. Ustalanie większością 2/3 ogółu zebranych wysokości dobrowolnej składki oraz 
częstotliwości, z jaką będzie wpłacana ( jednorazowo, półrocznie, kwartalnie czy 
miesięcznie) 

8.3.3. Ustalania w porozumieniu z wychowawcą klasy zwalniania określonych rodziców z 
wnoszenia części lub całości składki  

8.4. Składanie ogółowi rodziców klasy rozliczenia wydatków zrealizowanych z dobrowolnych 
składek, 

 
9. Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności; 

- Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium- przynajmniej dwa razy w 
roku szkolnym. 

- Przekazywanie opinii i postulatów wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej,  
- Reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz. 

 
10. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności; 

- Protokołowanie zebrań Prezydium  
- Prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej 

przechowywania. 
 

V. Postanowienia końcowe 
 

11. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującym prawem. 
 
12. Uchwały zapadają z wyjątkiem pkt. 8.3.2 (w rozdziale IV) zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych. 
 
13. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem 

szkoły- Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonanie. 
 
 
14. Prezydium Rady Rodziców może odwołać ze swego grona rodzica, który nie wywiązuje się z 

nałożonych na niego obowiązków. 
 
15. Członek Klasowej Rady Rodziców nie wywiązujący się ze swoich obowiązków może zostać odwołany 

przed upływem kadencji przez zebranie rodziców danej klasy. 
 
16. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych. 
 
17. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić 

nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się klasowych zebrań rodziców. 
 
 

§ 12 
 
1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji 
 
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę 

Rodziców i Samorząd Uczniowski 
 
3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub 

Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 
 
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów,  

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 
 
5. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych 

działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 
 
6. W przypadku sporu między organami szkoły wymienionymi w § 4 przeprowadza się  postępowanie 

rozstrzygające. 
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6.1. Jeżeli stronami sporu są: Rada Pedagogiczna i/lub Samorząd Uczniowski i/lub Rada Pedagogiczna, 
postępowanie rozstrzygające przeprowadza Dyrektor Szkoły który w terminie 7 dni od otrzymania 
pisemnej skargi zwołuje spotkanie zainteresowanych stron w celu wyjaśnienia wszystkich 
okoliczności sporu.  Jeżeli w wyniku mediacji podjętej przez Dyrektora Szkoły strony dojdą do 
satysfakcjonującego porozumienia, postępowanie uważa się za zakończone. 

6.2. W przeciwnym wypadku Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni wydaje pisemne rozstrzygnięcie 
dotyczące przedmiotu sporu, które wraz z uzasadnieniem przekazuje stronom sporu. 

6.3. Od rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie, które w terminie 7 dni strony wnoszą za pośrednictwem 
Dyrektora Szkoły do: 

6.3.1. W sprawach objętych nadzorem pedagogicznym do Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty 
Delegatura w Jeleniej Górze  

6.3.2. W pozostałych sprawach do organu prowadzącego- Urzędu Miasta Szklarska Poręba, 
7. Rozstrzygnięcia podjęte w  imieniu kuratora lub/i organu prowadzącego są ostateczne i wiążące dla stron 

sporu. 
 
8. Jeżeli stroną sporu jest Dyrektor Szkoły stosuje się postępowanie przewidziane w pkt. 6.3  

 
ROZDZIAŁ IV  -  ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§   13 
 
 
1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku. 
 
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2.1. Datę zakończenia pierwszego semestru i rozpoczęcia drugiego ustala uchwałą Rada Pedagogiczna na 
zebraniu plenarnym przed rozpoczęciem danego roku szkolnego. 

 
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do 
dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia  
30 maja danego roku. 

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

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 
5. 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. 
 
 

 
§   14 

 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjna w szkole jest oddział szkolny. 
 

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla 
których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, z zastrzeżeniem 
ust.4. 

 
3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 

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

zajęciach,  
o których mowa w ust.3, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę 

 
5. Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. 
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6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  
w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 
7. Czas trwania poszczególnych zajęć w kl. I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując 

ogólny tygodniowy czas zajęć. 
                                                                                         

§   15 
1. Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej. 

1.1. Szkoła  umożliwia rodzicom przekazanie dzieci pod opiekę podczas ich nieobecności w domu 
spowodowanej pracą zawodową, 

1.2. Czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do potrzeb rodziców w tym zakresie, 
1.3. Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z dokładnym 

zaznaczeniem terminu ich pobytu w szkole 
1.4. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczba uczniów w każdej grupie nie 

powinna przekraczać 25 
1.5. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu,  

1.5.1. Po wyczerpaniu przewidzianych w statucie szkoły kar, gdy zachowanie ucznia nie ulega 
poprawie i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych wychowanków Rada Pedagogiczna 
podejmuje na umotywowany wniosek nauczycieli świetlicy uchwałę o czasowym zawieszeniu 
lub skreśleniu ucznia z listy wychowanków świetlicy.  

§   16 
Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 5 

W Szklarskiej Porębie 
1. Cele i zadania świetlicy; 

- Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej, pomocy w nauce, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, 
eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym, rozwijanie zainteresowania  
i uzdolnień, 
- Świetlica zapewnia swoim wychowankom opiekę po zajęciach szkolnych,, pomoc w 

              odrabianiu lekcji, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 
- Organizuje czas wolny pod kątem pozytywnego rozwijania postaw i osobowości dziecka, 
- Rozwija samorządność i samo aktywność wychowanków, 
- Współdziała z rodzicami i pedagogiem szkolnym. 

 
2. Organizacja pracy w świetlicy; 

- Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych, 
- Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 min, 
- Liczba wychowanków w grupie wynosi od 20 do 25 osób, 
- Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, 
- Czas i godziny pracy; od poniedziałku do czwartku od 800 do 1500 ,w piątek od 800 do 1400. 
- Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej  

              i opiekuńczej szkoły oraz tygodniowego rozkładu zajęć. 
 

3. Wychowankowie świetlicy; 
- Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas najmłodszych, w tym w 

       szczególności dzieci rodziców pracujących, 
- Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje upoważniony przez Dyrektora 

        Szkoły nauczyciel – wychowawca świetlicy, 
- Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego 

        zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka , na wniosek szkoły, na prośbę ucznia potwierdzoną 
         przez rodziców (opiekunów). 

4. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy; 
4.1. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy (tworzą samorząd wychowanków) 
4.2. Wychowanek ma prawo do; 

- Właściwie zorganizowanej opieki, 
- Życzliwego i podmiotowego traktowania, 
- Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, 
- Opieki wychowawczej; zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego podczas 

zajęć, 



 

 13

5. Wychowanek jest zobowiązany: 
- Do przestrzegania zasad wypracowanych przez wychowanków świetlicy, 
- Współpracy w procesie wychowania, 
- Przestrzegania zasad współżycia w grupie, 
- Pomagania słabszym, 
- Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 
- Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

6. Wychowanek, który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów, 
       po wyczerpaniu przewidzianych w statucie szkoły kar – gdy jego zachowanie nie ulega poprawie 
       może zostać czasowo zawieszony (wykluczony z zajęć świetlicy). Czasowego wykluczenia dokonuje  
       rada pedagogiczna na umotywowany wniosek wychowawców świetlicy.  
7. Świetlica prowadzi następującą dokumentację: 

6.1.1. Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy, 
6.1.2. Dziennik zajęć wychowawczych, w tym ramowy plan zajęć tygodniowych, 
6.1.3. Karty zgłoszeń uczniów do świetlicy i arkusz obserwacji wychowanków. 

 
 

§   17 
1. W szkole działa biblioteka, która jest szkolną pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 
popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 
1.1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły a także inne osoby. 
1.2. Bibliotekarz obowiązany jest założyć osobom korzystającym karty czytelnicze i egzekwować 

oddawanie wypożyczonych książek. 
1.3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów 
1.4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 
1.5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki z biblioteki wypożyczający musi: 

1.5.1.  zwrócić kwotę wartości  książki ustaloną przez bibliotekarza lub 
1.5.2. za zgodą bibliotekarza może przynieść zamiennie inną książkę,  
1.5.3. za uzyskane pieniądze realizowane są zakupy do biblioteki, naprawiane zniszczenia. 

 
2. Nauczyciel – bibliotekarz jest odpowiedzialny w szczególności za: 

2.1. dobór księgozbioru 
2.2. zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie książek 
2.3. popularyzację czytelnictwa w szkole 
2.4. właściwie prowadzoną dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami. 
 

3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do prowadzenia prac inwentaryzacyjnych w bibliotece, 
dotyczących  księgozbioru i środków audiowizualnych.  

 
4. Bibliotekarz jest materialnie odpowiedzialny za bibliotekę w tym wypożyczanie i egzekwowanie zwrotu 

wypożyczonych książek. 
 

§   18 
Regulamin biblioteki  

Szkoły Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie 
 

1. Ze zbiorów mogą korzystać; uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice. 
2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki ( w tym tylko jedna lekturę obowiązkową ) na okres 

dwóch tygodni. 
3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek 

jednorazowo. 
4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej przedłużenie, 

jeśli nie było na nią zamówień. 
5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień. 
6. W bibliotece należy zachować ciszę. 
7. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się 

bibliotekarzowi. 
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8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki ( lub innego dokumentu) należy ją po ustaleniu z 
bibliotekarzem: odkupić, zwrócić inną o równej  lub większej wartości lub zwrócić kwotę stanowiącą 
równowartość książki. 

9. Pod koniec roku szkolnego książki i inne dokumenty powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie. 

 
§   19 

 
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. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
 
4. Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany do kontaktu z rodzicami uczniów poprzez zebrania klasowe 

minimum 2 razy w semestrze, kontakty indywidualne w miarę potrzeb, które winny być udokumentowane. 
 
5. Nauczyciel wychowawca pracuje w oparciu o roczny plan pracy wychowawczej. 

5.1. Plan pracy wychowawcy musi uwzględniać założenia uwzględnione w szkolnym programie 
wychowawczym oraz plan pracy szkoły. 

5.2. Plan pracy wychowawcy akceptowany jest przez rodziców uczniów w miesiącu wrześniu na 
pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. 

 
 

ROZDZIAŁ  V  -  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 
SZKOŁY 

 
 

§   20 
 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej 

pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
 
2. Do szczegółowych zadań nauczycieli należą: 

2.1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów poprzez właściwy dozór, 
2.2. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego przez tworzenie m.in. warunków do aktywnego  

i twórczego udziału uczniów, kształtowania umiejętności, dobrze zorganizowanej pracy 
indywidualnej i zespołowej, 

2.3. dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny, 
2.4. wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań m.in. poprzez udział  

w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, pracy w kołach zainteresowań, 
2.5. przestrzeganie wewnątrz szkolnego systemu oceniania, 
2.6. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

ucznia m.in. prowadzenie wywiadów środowiskowych, współpraca z PPP, 
2.7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej m.in. 

poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego, rzetelne i systematyczne przygotowanie się do 
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2.8. upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej, kształtowanie postaw społecznych 
przez wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska, 

 
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, który realizuje następujące zadania:  

3.1. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, 
3.2. analiza dopuszczonych do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz ich 

modyfikowanie w miarę potrzeb, 
3.3. korelowanie treści realizowanych programów nauczania, 
 

4. W szkole działa zespół wychowawczy powołany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy 
pedagogicznej uczniom, zapobiegania patologii społecznej w środowisku uczniowskim oraz wspomagania 
nauczycieli i rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem. 
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4.1. Zespół podejmuje decyzje między posiedzeniami Rady Pedagogicznej i przedstawia jej formalne 
wnioski 

4.2. W skład zespołu  wychowawczego wchodzą: 
• Pedagog szkolny – przewodniczący 
• Wychowawcy świetlicy 
• Nauczyciel nauczania zintegrowanego 

4.3. W posiedzeniu zespołu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez przewodniczącego: 
nauczyciele, psycholog, prawnik, policjant, kurator sądowy, pracownik MOPS, rodzice uczniów. 

4.3.1. Zaproszeni goście dysponują głosem doradczym  
5. Uczeń, którego dotyczy posiedzenie zespołu, ma prawo do wysłuchania go – wyjątkiem jest sytuacja, gdy 

zachodzą obiektywne przeszkody uniemożliwiające wysłuchanie go. 
6. Zespół wychowawczy z posiedzenia sporządza notatkę zakończoną wnioskami i przekazuje wg 

kompetencji 
7. Posiedzenia zespołu są tajne, a  klauzulę tajności można naruszyć tylko w imię dobra dziecka i innych 

osób oraz dobra społecznego.  
 
 

 
ROZDZIAŁ  VI  -  UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§   21 
 
1. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się na podstawie zestawienia dzieci z obwodu, którym 

dysponuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie zgodnie z Rozporządzeniem 
MEN z dnia 27. sierpnia 2001 r.( Dz. U. 2001/97/1054, 2002/14/131) w sprawie warunków trybu 
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych  

2. Do klasy pierwszej szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat  
i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów,  
a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej 
na podstawie odrębnych przepisów, 

 
3. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem. 

 
4. Do klasy pierwszej przyjmuje się: 

4.1. z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie  szkoły. 
4.1.1. Obwód szkoły stanowią ulice: Armii Krajowej, Brzozowa, Dolna, Górna, Jeleniogórska, 

Hofmana, Kopernika, 11 Listopada, Matejki, Muzealna,  Morcinka, Obrońców Pokoju, 
Wzgórze Grottgera, Podsudecka, Słoneczna Polana, Szosa Czeska, Szpitalna, Świerkowa, 
Franciszkańska, Wyszyńskiego, Dworcowa, Jedności Narodowej, Krasickiego, Krasińskiego, 
Muzealna, Plac Sportowy, Sikorskiego, Pstrowskiego. 

4.2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem  Szkoły 
Podstawowej nr 5, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscarni. 

 
 

§ 22 
 
1. Do klasy programowo wyższej w szkole przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1.1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej  
o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez 
szkołę, z której uczeń odszedł 

1.2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych 
w odrębnych przepisach. 

1.3. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 
wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w §22 ust. 1 pkt. 2, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ujętych w szkolnyrn planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której 
uczeń przechodzi, z wyjątkiern zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, rnuzyki i wychowania fizycznego. 
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3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są 

uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

 
§ 23 

 
1. Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi, naucza się,  jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego 

innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może: 
1.1. uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki prograrnowe do końca 

roku szkolnego albo 
1.2. kontynuować we własnyrn zakresie naukę  języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, 

albo 
1.3. uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole. 

2. Dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1, przeprowadza się egzarnin klasyfikacyjny. Egzarnin klasyfikacyjny 
przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z innej szkoły, wyznaczony przez Dyrektora. 

 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

§ 24 
 
  1. Uczeń ma prawo do: 

1.1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią,  celami i stawianymi wymaganiami, w tym  
z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania; 

1.2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 
1.3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi      formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
1.4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym; 
1.5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
1.6. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego; 
1.7. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu 

wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz 
uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi, 

1.8. przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów 
oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 

1.9. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania  
w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu; 

1.10. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności 
osobistej; 

1.11. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

1.12. uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, i pozalekcyjnych, 
1.13. reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 
1.14. do pomocy socjalnej, 

1.14.1. Dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w bardzo trudnej sytuacji 
materialnej, w miarę posiadanych  środków,  istnieje możliwość finansowania w całości  lub 
części obiadów, kosztów zakupu podręczników lub odzieży z funduszów MOPS, PCK, Urzędu 
Miasta lub innych w tym sponsorów.  

1.14.2. Podania w tej sprawie rodzice uczniów (prawni opiekunowie) kierują od Dyrektora Szkoły, 
1.14.3. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Dyrektor Szkoły po uzyskaniu opinii Zespołu 

    Wychowawczego. 
 

2. Uczeń lub uczniowie, który uważają że ich prawa zostały naruszone, mają prawo, za pośrednictwem 
Samorządu Uczniowskiego, do złożenia skargi u Dyrektora Szkoły. 
2.1.  Dyrektor Szkoły, w terminie do trzech dni od otrzymania skargi, rozpatruje ją a o swoich decyzjach 

informuje Samorząd Uczniowski, 
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3. Uczeń ma obowiązek: 
3.1. Dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać i szanować jej tradycje, 
3.2. Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 
3.3. Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne, 
3.4. Każdorazową nieobecność usprawiedliwić u wychowawcy klasy, 
3.5. Przynosić do szkoły podręczniki, zeszyty i przybory niezbędne w danym dniu nauki oraz obuwie na 

zmianę gdy jest mokro, 
3.6. Ściśle przestrzegać zarządzeń wydanych przez Dyrektora Szkoły oraz obowiązujących w szkole 

regulaminów, 
3.7. Natychmiast po dzwonku na lekcję udać się do sali, w której mają odbyć się zajęcia, 
3.8. Wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać 

środków odurzających itp. oraz nie propagować w/w środków w tym przez umieszczanie ich symboli 
na odzieży, tornistrach itp. 

3.9. Dbać o higienę osobistą i schludnie wyglądać- w dniu świąt szkolnych przychodzić w stroju 
galowym (dziewczynki: biała bluzka i granatowa lub czarna spódniczka, chłopcy: biała koszula  
i czarne lub granatowe spodnie) 

3.10. We właściwy i kulturalny sposób korzystać z urządzeń sanitarno-higienicznych, 
3.11. Szanować dobro społeczne jako wspólną własność wszystkich ludzi, opiekować się mieniem 

szkolnym, dbać o czystość i estetykę szkoły, szanować rzeczy własne i innych uczniów, 
3.12. Nie używać wulgarnych wyrazów i przekleństw, 
3.13. Chronić otaczającą przyrodę i być opiekunem zwierząt, 
3.14. Zachowywać się w sposób koleżeński w stosunku do innych uczniów, a zwłaszcza w stosunku do 

młodszych i słabszych, 
3.15. Efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę oraz być przygotowanym do zajęć 

szkolnych, 
 
 
 

RODZAJE NAGRÓD I KAR 
 

§ 25 
1. Uczeń jest nagradzany za: 

1.1. Bardzo dobre wyniki w nauce, 
1.2. wzorową postawę,  
1.3. osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, 
1.4. aktywną pracę w organizacjach społecznych lub kołach zainteresowań, 
1.5. stuprocentową frekwencję,  
1.6. osiągnięcia w sporcie na terenie szkoły i poza nią, 
1.7. za inne osiągnięcia przynoszące szkole i rodzicom zaszczyt, 

2. rodzaje nagród: 
2.1. pochwała wychowawcy klasy przed uczniami tej klasy, 
2.2. pochwała Dyrektora Szkoły przed społecznością uczniowską, 
2.3. dyplom, 
2.4. list gratulacyjny skierowany przez Dyrektora Szkoły do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 
2.5. nagroda rzeczowa, 

 
3. Rada Rodziców może ustanowić niezależnie od proponowanych przez szkołę nagrody oraz warunki ich 

otrzyrnania. 
 
4. Uczeń jest karany za nieprzestrzegania statutu szkoły i swoich obowiązków zawartych w  § 24 ust. 2 
 
5. Rodzaje kar: 

5.1. ustne upomnienie wychowawcy klasy przed uczniami klasy;  
5.2. nagana wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów 

ucznia; 
5.3. ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły; 
5.4. naganą Dyrektora Szkoły udzieloną wobec społeczności uczniowskiej, 
5.5. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, świetlicowych, do reprezentowania 

szkoły na zewnątrz; 
5.6. uczeń, który wyrządzi szkodę lub krzywdę, zobowiązany jest do jej naprawienia,  
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6. Jeżeli uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) uważa, że kara została nałożona niesłusznie lub/i 
niezgodnie z zapisami statutu, może w ciągu siedmiu dni odwołać się  za pośrednictwem Rady Samorządu 
Szkolnego (uczeń) lub Rady Rodziców (rodzic- prawny opiekun) do  Dyrektora Szkoły, który  
w przypadku ujawnienia okoliczności potwierdzających niesłuszność kary może ją anulować. 

 
7. Po wyczerpaniu przewidzianych w statucie kar, gdy zachowanie ucznia nie ulega poprawie i stanowi 

zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów lub pracowników szkoły , Rada Pedagogiczna podejmuje 
uchwałę o skierowaniu do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wniosku o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły. 
7.1. Wniosek zawiera szczegółowy opis działań podjętych przez szkołę oraz przyczyny, na  których Rada 

Pedagogiczna opiera przekonanie o zagrożeniu bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt. 7.   
 
 

 

ROZDZIAŁ  VII  -  ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO 
SYSTEMU OCENIANIA  

 

§   26 
 

OCENIANIE W KLASACH I-III  
 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia w klasach I –III polega na; 

1.1. Rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości w 
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania; 

1.2. Formułowaniu oceny 
 
2. Na początku roku szkolnego ( do końca września) nauczyciele informują uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia przeprowadzają nauczyciele poszczególnych przedmiotów 

3.1. Bieżąca informacja dla ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych postępach w tym zakresie, 
3.2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy oraz poszukiwania i planowania własnego rozwoju, 
3.3. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
3.4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej 

 
 
4. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i rodziców (prawnych opiekunów). 
 
5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych 

przez nauczycieli (zadania klasowe rodzice otrzymują do wglądu na zebraniach rodzicielskich lub podczas 
rozmów indywidualnych z nauczycielem). 

 
6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostowanie 
programowym wymaganiom edukacyjnym. 

 
7. Przy ocenianiu z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i sportowo-ruchowej należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia. 
 
8. Ocenę opisową ustala nauczyciel nauczania zintegrowanego na podstawie” Karty Umiejętności Ucznia” 
 
9. Przy klasyfikowaniu w klasach I-III obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o ocen 
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10. Bieżące efekty pracy ucznia oraz poziom osiągnięć edukacyjnych w poszczególnych aktywnściach 
nauczyciel ocenia w sześciostopniowej skali cyfrowej 
10.1. Oceny i odpowiadające im osiągnięcia edukacyjne w poszczególnych aktywnściach w klasie I: 

10.1.1. Aktywność polonistyczna: 

 
 
 
 
 
 

Ocena 1 2 3 4 5 6 

O
si
ąg

ni
ęc

ia
 e

du
ka

cy
jn

e 
Nie potrafi 
przeczytać 
tekstu poprawnie, 
płynnie i wyraziście. 
 
Nie rozumie 
czytanego 
tekstu. 
 
 
Nie potrafi 
wyodrębnić 
postaci i zdarzeń w 
utworach literackich. 
 
 
Nie potrafi 
wypowiedzieć się w 
uporządkowanej 
formie na określony 
temat. 
Nie wyrazi swojej 
opinii na dany temat. 
 
 
 
Zawsze: popełnia 
błędy pod względem 
ortograficznym 
przepisując wyrazy 
lub 
zdania. 
 
 
Nie stosuje w 
wypowiedziach 
poprawnych form 
gramatycznych. 
 
 
Nie wyróżnia i nie 
nazywa poznanych 
części i mowy. 
 
 
Pisze niewyraźnie i 
nieestetycznie 
 
Pisze ze słuchu 
niepoprawnie. 
 
 
 
Nie potrafi 
zredagować 
opowiadania , opisu, 
listu, życzeń 
zaproszenia... 
 
 
Nie potrafi skorzystać 
z różnych źródeł 
informacji. 

Czyta tekst tylko z 
pomocą nauczyciela i 
popełniając błędy. 
 
 
Rozumie czytany tekst
tylko po kilkakrotnym
przeczytaniu. 
 
 
Wyodrębnia postacie i
zdarzenia w utworach 
literackich tylko z 
pomocą. 
 
 
Wypowiada się na 
określony temat w 
najprostszej formie i z
pomocą nauczyciela. 
 
Opinię na dany temat 
wyrazi w sposób 
najprostszy, z pomocą
naucz 
 
Przepisuje zdania , 
krótki 
tekst , adres, życzenia 
ale z pomocą 
nauczyciela . 
 
 
 
Z pomocą nauczyciela
stosuje w 
wypowiedziach 
formy gramatyczne. 
 
 
Poznane części mowy
wyróżnia i nazywa z 
pomocą nauczyciela. 
 
 
Pisze powoli , 
kształtne litery ale 
tylko z pomocą 
nauczyciela. 
Ze słuchu pisze z 
błędami po 
kilkakrotnym 
powtórzeniu . 
Potrafi zredagować 
proste opowiadanie, 
opis, życzenia, 
zaproszenie 
tylko z pomocą 
nauczyciela- 
 
Z różnych źródeł 
informacji korzysta 
tylko z pomocą 
nauczyciela. 

Czyta tekst powoli , 
samodzielnie 
popełniając 
błędy. 
 
Rozumie, raz 
przeczytany tekst 
,tylko z pomocą 
nauczyciela. 
 
Wyodrębnia w 
utworze kolejne 
wydarzenia ale nie 
dostrzega związków 
między nimi. 
 
Wypowiada się na 
określony temat w 
najprostszej formie. 
 
 
Wyrazi swoją opinię 
na dany temat w 
sposób najprostszy 
czasami 
popełniając błędy. 
Samodzielnie 
przepisuje krótki 
tekst, zaadresuje list, 
zredaguje życzenia i 
zaproszenie z 
licznymi 
błędami. 
 
Stosuje formy 
gramatyczne w 
wypowiedziach 
popełniając błędy. 
 
 
Samodzielnie 
wyróżnia i stosuje 
poorane części 
mowy ale często 
popełniając b1ędy- 
Pisze powoli, 
kształtne 
litery, estetycznie 
popełniając błędy. 
Ze słuchu i z pamięci 
pisze po 
jednorazowym 
dyktowaniu ale z 
licznymi błędami. 
 
 
 
 
 
 
Znalezienie  
informacji w różnych 
źródłach sprawia mu 
wiele trudności. 

Czyta tekst 
poprawnie 
i wyraziście 
czasami 
popełniając b1ędy. 
Potrafi czytać tekst 
ze zrozumieniem 
czasami oczekując 
na 
dodatkową pomoc. 
Wyodrębnia w 
utworze kolejne 
wydarzenia  
dostrzegając 
związki 
między nimi lecz 
wymagaj czasami 
pomocy. 
Wypowiada się w 
uporządkowanej 
formie na określony 
temat. 
 
W prosty sposób 
wyrazi swoją opinię 
na dany temat. 
 
Samodzielnie 
przepisuje i 
zredaguje 
krótki tekst, adres, 
życzenia i 
zaproszenie 
czasami popełniając 
błędy. 
Stosuje w prostych 
wypowiedziach 
poprawne formy 
gramatyczne . 
 
Czasami popełnia 
błędy stosując i 
wyróżniając 
samodzielnie 
poznane 
części mowy. 
 
Pisze czytelnie, 
estetycznie czasami 
popełniając błędy. 
 
Ze słuchu i z 
pamięci pisze 
czasami 
popełniając błędy. 
 
 
 
 
 
Znajdzie informację 
w różnych źródłach 
myląc czasami 
encyklopedię ze 
słownikiem 

Czyta tekst 
poprawnie i 
wyraziście. 
 
Czyta tekst cicho ze 
zrozumieniem. 
Wyodrębnia 
postacie 
i zdarzenia w 
utworach 
literackich. 
Wypowiada się w 
rozwiniętej i 
uporządkowanej 
formie na temat 
przeżyć i 
doświadczeń. 
 
Opinię na dany 
temat wyrazi w 
sposób bardzo 
szeroki i obrazowy. 
 
Samodzielnie i 
poprawnie 
przepisuje i 
redaguje 
tekst, adres, 
życzenia, 
zaproszenia na 
różne 
okazje. 
Stosuje w różnych  
wypowiedziach 
poprawne formy 
gramatyczne. 
 
Poznane części 
mowy stosuje i 
wyróżnia. 
 
Pisze czytelnie , 
płynnie, estetycznie. 
 
Ze słuchu i z 
pamięci 
pisze prawidłowo. 
 
Potrafi skorzystać z 
różnych źródeł  
informacji. 

Czyta tekst z 
podziałem na role
zwracając uwagę 
na znaki 
interpunkcyjne 
Czyta różne 
czasopisma i 
książki dla dzieci 
z szybkim 
zrozumieniem. 
Szybko 
wyszukuje 
tekście fragmenty
określony temat. 
Opowiada w 
rozwiniętej formie 
o zjawiskach 
wydarzeniach 
słuchanych bądź 
przeczytanych 
samodzielnie . 
Recytuje 
poprawnie 
twory poetyckie i 
fragmenty prozy 
brane przez siebie
dodatkowo. 
Potrafi w szeroki 
sposób określić 
nastrój w utworze.
W zredagowanych
samodzielnie i 
pomysłowo 
różnych formach 
poznanych 
pism stosuje znaki
interpunkcyjne. 
Stosuje zaimki w 
celu uniknięcia 
powtarzania tych 
samych 
rzeczowników. 
Potrafi 
przekształcać 
zdania złożone, 
pojedyncze i je 
rozwijać. 
Pisze szybko, 
płynnie, 
estetycznie i 
bezbłędnie- dba o
prawność 
ortograficzną 
Systematycznie i 
w 
sposób 
zorientowany 
korzysta z 
różnych 
źródeł informacji-
Internet, inne 
słowniki, 
leksykony... 
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10.1.2. Aktywność matematyczna: 
Ocena 1 2 3 4 5 6 

O
si
ąg

ni
ęc

ia
 e

du
ka

cy
jn

a 

Nie umie dodawać i 
odejmować liczb w 
zakresie 25. 
 
 
 
Nie potrafi dodawać 
i 
odejmować liczb w 
zakresie 25. 
 
 
 
Nie potrafi mnożyć i 
dzielić liczb w 
zakresie 25. 
 
 
 
 
Nie potrafi mnożyć i 
dzielić liczb w 
zakresie 25. 
 
 
 
 
Nie stosuje 
kolejności 
wykonywania 
działań. 
 
 
Nie potrafi 
rozwiązać 
prostego zadania 
tekstowego. 
 
 
 
Nie potrafi ułożyć 
prostego zadania 
tekstowego. 
 
 
Nie potrafi 
rozwiązać 
złożonego zadania 
tekstowego. 
 
 
Nie potrafi ułożyć 
złożonego zadania 
tekstowego. 
 
 
 
Nie potrafi wykonać 
obliczeń 
dotyczących 
miar, czasu i 
kalendarza. 
 
 
Nie rozpoznaje 
odcinków 
prostopadłych i 
równoległych. 
 
Nie rozpoznaje i nie 
nazywa figur 
geometrycznych 

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 25 
z pomocą 
popełniając liczne 
błędy. 
 
Potrafi dodawać i 
odejmować liczby w
zakresie 25 z 
pomocą 
popełniając liczne 
błędy. 
 
Potrafi mnożyć i 
dzielić 
liczby w zakresie 25
przy pomocy 
nauczyciela 
popełniając błędy. 
 
Potrafi mnożyć i 
dzielić 
w zakresie 25 z 
pomocą nauczyciela 
popełniając liczne 
błędy. 
 
Stosuje kolejność 
wykonywania 
działań z pomocą 
popełniając liczne 
błędy. 
 
Potrafi rozwiązać 
proste zadanie 
tekstowe z pomocą 
nauczyciela z 
licznymi błędami. 
 
 
Potrafi ułożyć proste
zadanie tekstowe z 
pomocą popełniając
liczne błędy. 
 
Potrafi rozwiązać 
złożone zadanie 
tekstowe 
z pomocą 
popełniając 
liczne błędy. 
Potrafi ułożyć 
złożone zadanie 
tekstowe z pomocą 
popełniając 
liczne błędy. 
 
Potrafi wykonać 
obliczenia dotyczące
miar, czasu i 
kalendarza z 
pomocą z licznymi 
błędami. 
 
Błędnie rozpoznaje 
odcinki- z pomocą 
nauczyciela. 
 
 
Rozpoznaje ale 
błędnie figury 
geometryczne z 
pomocą nauczyciela.

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 25
popełniając błędy. 
 
 
 
Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 25
popełniając błędy. 
 
 
 
 
Mnoży i dzieli 
liczby w zakresie 25 
popełniając błędy. 
 
 
 
 
Mnoży i dzieli 
liczby w zakresie 25 
popełniając błędy. 
 
 
 
 
Stosuje kolejność 
wykonywania 
działań 
popełniając błędy. 
 
 
Potrafi rozwiązać 
proste zadanie 
tekstowe 
popełniając błędy. 
 
 
 
Potrafi ułożyć proste
zadanie tekstowe 
popełniając błędy. 
 
 
Potrafi rozwiązać 
złożone zadanie 
tekstowe 
Z błędami. 
 
 
Potrafi ułożyć 
złożone zadanie 
tekstowe z błędami. 
 
 
 
Wykona obliczenia 
dotyczące miar, 
czasu i kalendarza z 
błędami. 
 
 
 
Rozpoznaje i 
nazywa odcinki 
prostopadłe i 
równolegle z 
błędami. 
Rozpoznaje i 
nazywa figury 
geometryczne 
popełniając błędy. 

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 25
popełniając  błędy. 
 
 
 
Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 25
popełniając 
nieliczne 
błędy. 
 
 
Mnoży i dzieli 
liczby 
w zakresie 25 
popełniając 
nieliczne 
błędy.  
 
Mnoży i dzieli 
liczby 
w zakresie 25 
czasami 
popełniając błędy. 
 
 
Stosuje kolejność 
wykonywania 
działań czasami z 
błędami. 
 
 
Rozwiązuje proste 
zadania tekstowe 
czasami z błędami. 
 
 
 
 
Ułoży proste 
zadanie 
tekstowe popełniając
czasami błędy. 
 
Rozwiąże złożone 
zadanie tekstowe 
czasami popełniając
błędy. 
 
 
Ułoży złożone 
zadanie 
tekstowe czasami 
popełniając błąd. 
 
 
Wykona obliczenia 
dotyczące miar, 
czasu, kalendarza 
czasami z 
nielicznymi 
błędami. 
 
Rozpoznaje i 
nazywa odcinki 
prostopadłe i 
równoległe czasami 
myląc je. 
Rozpoznaje i 
nazywa figury 
geometryczne 
czasami myląc je. 

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 
25. 
 
 
 
Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 
25. 
 
 
 
 
Mnoży i dzieli 
liczby 
w zakresie 25. 
 
 
 
 
Mnoży i dzieli 
liczby 
w zakresie 25. 
 
 
 
 
Stosuje kolejność 
wykonywania 
działań. 
 
 
 
Potrafi rozwiązać 
proste zadanie 
tekstowe. 
 
 
 
 
Potrafi ułożyć proste 
zadanie tekstowe. 
 
 
 
Potrafi rozwiązać 
złożone zadanie 
tekstowe. 
 
 
 
Potrafi ułożyć 
złożone zadanie 
tekstowe. 
 
 
 
Potrafi wykonać 
obliczenia dotyczące 
miar, czasu, 
kalendarza. 
 
 
 
Rozpoznaje i 
nazywa odcinki 
prostopadłe i 
równoległe. 
 
Rozpoznaje i 
nazywa 
poznane figury 
geometryczne. 

Praktycznie 
rozumie i stosuje 
dziesiątkowy. 
Potrafi 
uporządkować 
liczby według 
podanego warunku. 
Sprawnie i 
wybranym 
sposobem 
wykonuje różne 
działania 
matematyczne. 
Szybko rozróżnia i 
stosuje poznane 
pojęcia 
matematyczne. 
Sprawnie stosuje i 
rozumie algorytmy 
dodawania i 
odejmowania 
różnymi sposobami. 
Ułożenie i 
rozwiązywanie 
prostego i 
złożonego zadania 
tekstowego nie 
sprawia mu 
żadnych 
problemów. 
W czasie zajęć 
dydaktycznych 
rozwiązuje zadania 
dodatkowe. 
Rozwiązuje różne 
zadania dodatkowe 
w czasie wolnym 
od zajęć. 
Służy pomocą 
rówieśnikom w 
wyjaśnianiu 
problemów 
matematycznych. 
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10.1.3. Aktywność środowiskowa: 
 

 
 
 
 

Ocena 1 2 3 4 5 6 

O
si
ąg

ni
ęc

ia
 e

du
ka

cy
jn

e 

Nie rozróżnia i nie 
nazywa elementów 
środowiska. 
 
 
Nie opisze 
poznanych 
ekosystemów- pole, 
łąka, las, jezioro. 
 
 
Nie dostrzega 
związków 
przyczynowo- 
skutkowych 
zachodzących w 
przyrodzie. 
 
Nie dostrzega 
zagrożenia 
środowiska 
i nie zna sposobów 
jego ochrony. 
 
Nie zna zasad 
zdrowego 
odżywiania 
się. 
 
 
Nie zna poznanych 
wydarzeń z historii 
Polski. 
 
 
 
 
Nie potrafi być 
przewodnikiem po 
najbliższej okolicy. 

Rozróżnia i nazywa 
elementy środowiska 
błędnie przy pomocy 
nauczyciela. 
 
Poznane ekosystemy 
opisze popełniając 
błędy, przy pomocy 
nauczyciela. 
 
 
Dostrzega związki 
przyczynowo 
skutkowe 
w zachodzących 
zjawiskach myląc się i
oczekując pomocy. 
 
Dostrzega zagrożenie
środowiska i sposoby 
jego ochrony tylko z 
pomocą nauczyciela. 
 
 
Zna zasady zdrowego
odżywiania błędnie z 
pomocą nauczyciela. 
 
 
 
Zna poznane 
wydarzenia 
historyczne 
popełniając 
błędy z pomocą 
nauczyciela. 
 
Potrafi oprowadzić po
własnej okolicy tylko 
z 
pomocą nauczyciela 
popełniając błędy. 

Rozróżnia i nazywa 
elementy środowiska 
samodzielnie 
popełniając błędy. 
 
Opisze poznane 
ekosystemy 
samodzielnie 
popełniając błędy. 
 
 
Samodzielnie 
dostrzega związki 
przyczynowo 
skutkowe myląc je. 
 
 
 
Dostrzega zagrożenie 
środowiska i sposoby 
jego ochrony 
samodzielnie 
popełniając błędy. 
 
Zna sposoby 
zdrowego 
odżywiania się 
popełniając błędy. 
 
 
Zna poznane 
wydarzenia 
z historii myląc je. 
 
 
 
 
Będąc przewodnikiem
po najbliższej okolicy
jest samodzielny lecz 
popełnia błędy. 

Rozróżnia i nazywa
elementy 
środowiska 
Czasami myląc je. 
 
Opisze poznane 
ekosystemy 
czasami 
popełniając błędy. 
 
 
Dostrzega związki 
przyczynowo- 
skutkowe 
zachodzące 
w przyrodzie 
czasami myląc je. 
 
Dostrzega 
zagrożenie 
środowiska i zna 
sposoby jego 
ochrony czasami 
popełniając błędy. 
Zna sposoby 
zdrowego 
odżywiania się 
czasami 
popełniając błędy . 
 
Zna poznane 
wydarzenia z 
historii 
Polski czasami 
myląc je. 
 
 
Potrafi być 
przewodnikiem po 
najbliższej okolicy 
czasami myląc 
nazwy 
zabytków. 

Rozróżnia i nazywa 
elementy 
środowiska. 
 
 
Opisuje poznane 
ekosystemy. 
 
 
 
Dostrzega związki 
przyczynowo- 
skutkowe 
zachodzące w 
przyrodzie. 
 
 
Dostrzega 
zagrożenia 
środowiska i zna 
sposoby jego 
ochrony. 
 
 
Zna zasady 
zdrowego 
odżywiania się. 
 
 
 
Zna niektóre 
wydarzenia z 
historii 
Polski. 
 
 
 
Potrafi być 
przewodnikiem po 
najbliższej okolicy. 

Wyszukuje w 
różnej 
Literaturze 
dodatkowej 
informacje 
związane z 
elementami 
środowiska. 
 
Posiada dodatkową 
wiedzę o 
ekosystemach. 
 
Interesują go 
zjawiska 
przyrody i posiada o
nich szerszą wiedzę.
 
Stara się chronić 
środowisko i 
docieka 
zagrożeniom w 
szerszym zakresie. 
 
Wskazuje zdrowe 
odżywianie w 
różnych 
okresach życia 
człowieka, w 
rożnych 
porach roku. 
 
Wykazuje szerszą 
wiedzę o poznanych
wydarzeniach 
historycznych 
Polski 
oraz szuka w 
źródłach informacji 
i 
ciekawostek o 
innych. 
 
Dokładnie,  
pomysłowo 
i stosując 
dodatkowe 
informacje o 
różnych 
obiektach i 
zabytkach 
oprowadzi po 
swojej i innej 
okolicy. 
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10.1.4. Aktywność artystyczna i ruchowa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocena 1 2 3 4 5 6 

O
si
ąg

ni
ęc

ia
 e

du
ka

cy
jn

a 

Nie potrafi 
zorganizować sobie 
warsztatu pracy. 
 
 
 
Nie potrafi 
wykonać 
pracy zgodnie z 
tematem. 
 
 
 
Nie poszukuje 
oryginalnych 
rozwiązań 
plastycznych i 
technicznych. 
 
 
 
Prace plastyczne i 
techniczne 
wykonuje 
nieestetycznie. 
 
Nie potrafi 
zaśpiewać 
poznanych 
piosenek. 
 
Nie wykonuje 
ćwiczeń 
gimnastycznych. 
 
 
 
Nie przestrzega 
zasad 
sportowej 
rywalizacji. 
 
 
Nie przestrzega 
bezpieczeństwa 
podczas gier i 
zabaw. 

Potrafi zorganizować 
sobie warsztat pracy 
tylko z pomocą 
nauczyciela. 
 
 
Pracę plastyczną i 
techniczną nie potrafi
dokończyć. 
 
 
 
 
Myli pojęcia poznane 
z zakresu technik 
plastycznych i 
technicznych. 
 
 
 
 
Prace plastyczne i 
techniczne wykonuje 
z 
pomocą nauczyciela. 
 
Zaśpiewa piosenki 
poznane błędnie i z 
pomocą. 
 
 
Wykona ćwiczenia 
gimnastyczne tylko z 
pomocą nauczyciela. 
 
 
 
Zna zasady sportowej
rywalizacji 
zapominając 
często o nich. 
 
 
Często zapomina o 
przestrzeganiu zasad 
bezpieczeństwa w 
czasie gier i zabaw. 

Potrafi zorganizować 
sobie warsztat pracy 
w 
sposób bardzo 
chaotyczny. 
 
Potrafi dokończyć 
pracę ale bardzo 
niedbale. 
 
 
 
 
Zna różne techniki 
plastyczne i 
techniczne 
ale prace są 
szablonowe. 
 
 
 
Prace plastyczne i 
techniczna wykonuje 
często nieestetycznie.
 
 
Zaśpiewa piosenki 
samodzielnie ale 
często z 
błędami. 
 
Ćwiczenia 
gimnastyczne 
wykonuje 
niedokładnie. 
 
 
Czasami zapomina 
przestrzegać zasady 
sportowej rywalizacji.
 
 
 
Zdarza mu się 
zapomnieć 
o przestrzeganiu 
zasad 
bezpieczeństwa 
podczas 
gier i zabaw. 

Potrafi 
zorganizować 
sobie warsztat 
pracy 
czasami 
chaotycznie. 
 
Pracę potrafi 
dokończyć lecz 
posiada ona mało 
elementów. 
 
Częściej udaje mu 
się wprowadzić do 
prac różnorodność 
technik 
plastycznych i 
technicznych. 
 
 
 
Prace wykonuje 
czasami 
nieestetycznie. 
 
 
Potrafi zaśpiewać 
poznane piosenki 
czasami z błędami.
 
 
Ćwiczenia 
gimnastyczne 
wykonuje czasami 
niepoprawnie. 
 
 
Stara się 
przestrzegać 
zasady sportowej 
rywalizacji. 
 
 
Stara się 
przestrzegać 
zasady 
bezpieczeństwa 
w czasie gier i 
zabaw. 

Potrafi 
zorganizować 
sobie warsztat 
pracy. 
 
 
Potrafi wykonać 
prace zgodnie z 
tematem. 
 
 
Poszukuje 
oryginalnych 
rozwiązań 
plastycznych i 
technicznych. 
 
 
 
 
 
Prace plastyczne i 
techniczne 
wykonuje 
estetycznie. 
 
Potrafi zaśpiewać 
poznane piosenki. 
 
 
 
Gimnastyczne 
ćwiczenia 
wykonuje 
poprawnie. 
 
 
Zawsze przestrzega 
zasad sportowej 
rywalizacji. 
 
 
 
Zawsze przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa. 

Warsztat pracy 
jest . 
bogaty w różne 
dodatkowe 
potrzebne 
przybory. 
Prace zawsze są 
bogate w różne 
elementy , tło 
zachowując rytm 
i 
symetrię. 
Potrafi 
przedstawić 
w różnych 
formach 
plastycznych 
swoje 
przeżycia, 
nastroje, 
wiedzę o świecie.
Prace plastyczne 
i 
techniczne 
wykonuje bardzo
pomysłowo i 
interesująco. 
Uczęszcza do 
ogniska lub 
szkoły 
muzycznej. .Gra 
na 
instrumentach i 
rozpoznaje ich 
brzmienie. 
Uczęszcza na 
zajęcia sportowe-
piłka , aerobik, 
tenis... 
 
 
Czuwa nad 
bezpieczeństwem
rówieśników. 
 
Odczytuje wyniki 
w różnych 
konkurencjach 
sportowych. 
Przygotowany 
jest 
do zdobycia karty
rowerowej. 
Zawsze 
przestrzega 
zasad higieny 
osobistej, Pracy i
wypoczynku. 
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10.2. Oceny i odpowiadające im osiągnięcia edukacyjne w poszczególnych aktywnściach w klasie II: 
 

11.2.1. Aktywność polonistyczna 
 

 
 

ocena 1 2 3 4 5 6 
O

si
ąg

ni
ęc

ia
 e

du
ka

cy
jn

e 

Nie potrafi przeczytać 
tekstu poprawnie, 
płynnie i wyraziście. 
 
Nie rozumie 
czytanego 
tekstu. 
 
 
Nie potrafi 
wyodrębnić 
postaci i zdarzeń w 
utworach literackich. 
 
 
 
Nie potrafi 
wypowiedzieć się w 
uporządkowanej 
formie na określony 
temat. 
 
Nie wyrazi swojej 
opinii na dany temat. 
 
 
 
  
Zawsze popełnia 
błędy 
pod względem 
ortograficznym 
przepisując wyrazy 
lub 
zdania. 
 
 
Nie stosuje w 
wypowiedziach 
poprawnych form 
gramatycznych. 
 
 
Nie wyróżnia i nie 
nazywa poznanych 
części mowy. 
 
Pisze niewyraźnie i 
nieestetycznie 
 
 
 
 
Pisze ze słuchu 
niepoprawnie. 
 
 
Nie potrafi 
zredagować 
opowiadania , opisu, 
listu, życzeń, 
zaproszenia. 
 
 
Nie potrafi skorzystać 
z różnych źródeł 
informacji. 

Czyta tekst tylko z 
pomocą nauczyciela i
popełniając błędy. 
 
Rozumie czytany 
tekst tylko po 
kilkakrotnym 
przeczytaniu. 
 
Wyodrębnia postacie 
i zdarzenia w 
utworach 
literackich tylko z 
pomocą. 
 
 
Wypowiada się na 
określony temat w 
najprostszej formie i z
pomocą nauczyciela. 
 
 
Opinię na dany temat
wyrazi w sposób 
najprostszy, z pomocą
naucz. 
 
 
Przepisuje zdania , 
krótki tekst , adres, 
życzenia ale 
z pomocą nauczyciela 
. 
 
 
 
 
Z pomocą 
nauczyciela 
stosuje w 
wypowiedziach 
formy gramatyczne. 
 
Poznane części mowy
wyróżnia i nazywa z 
pomocą nauczyciela. 
 
Pisze powoli , 
kształtne litery ale 
tylko z pomocą 
nauczyciela. 
 
Ze słuchu pisze z 
błędami po 
kilkakrotnym 
powtórzeniu . 
 
Potrafi zredagować 
proste opowiadanie, 
opis, 
życzenia. zaproszenie
tylko z pomocą 
nauczyciela. 
 
Z różnych źródeł 
informacji korzysta 
tylko 
z pomocą 
nauczyciela. 

Czyta tekst powoli , 
samodzielnie 
popełniając 
błędy. 
Rozumie, raz 
przeczytany tekst 
,tylko z pomocą 
nauczyciela. 
 
Wyodrębnia w 
utworze 
kolejne wydarzenia 
ale nie dostrzega 
związków 
między nimi. 
 
Wypowiada się na 
określony temat w 
najprostszej formie. 
 
 
 
Wyrazi swoją opinię 
na dany temat w 
sposób najprostszy 
czasami 
popełniając błędy. 
 
Samodzielnie 
przepisuje krótki 
tekst, zaadresuje list, 
zredaguje życzenia i 
zaproszenie z 
licznymi 
błędami. 
 
 
Stosuje formy 
gramatyczne w 
wypowiedziach 
popełniając błędy. 
 
 
Samodzielnie 
wyróżnia i stosuje 
poznane części 
mowy ale często 
popełniając błędy 
 
 
 
 
Pisze powoli, składa 
litery, estetycznie 
popełniając błędy- 
 
 
Ze słuchu i z pamięci
pisze po 
jednorazowym 
dyktowaniu ale z 
licznymi błędami 
 
 
Znalezienie 
informacji w 
różnych źródłach 
sprawia mu wiele 
trudności. 

Czyta tekst poprawnie 
i wyraziście czasami 
popełniając błędy. 
 
Potrafi czytać tekst ze 
zrozumieniem 
czasami oczekując na 
dodatkową pomoc. 
 
Wyodrębnia w 
utworu kolejne 
wydarzenia 
dostrzegając związki 
między nimi lecz 
wymaga czasami 
pomocy. 
Wypowiada się w 
uporządkowanej - 
formie na określony 
temat. 
 
 
W prosty sposób 
wyrazi swoją opinię 
na dany temat. 
 
 
 
Samodzielnie 
przepisuje i zredaguje 
krótki tekst, adres, 
życzenia i 
zaproszenie 
czasami popełniając 
błędy. 
 
 
Stosuje w prostych 
wypowiedziach 
poprawne formy 
gramatyczne . 
 
 
Czasami popełnia 
błędy stosując i 
wyróżniając 
samodzielnie poznane
części mowy. 
 
 
 
 
Pisze czytelnie, 
estetycznie czasami 
popełniając błędy. 
 
 
Ze słuchu i z pamięci
pisze często 
popełniając błędy. 
 
 
 
 
Znajdzie informację 
w  różnych źródłach 
myląc czasami 
encyklopedię ze 
słownikiem 

Czyta tekst 
poprawnie i 
wyraziście. 
 
Czyta tekst cicho ze 
zrozumieniem. 
Wyodrębnia postacie 
i zdarzenia w 
utworach literackich. 
Wypowiada się w 
rozwiniętej i 
uporządkowanej 
formie na temat 
przeżyć i 
doświadczeń. 
  
Opinię na dany 
temat wyrazi w 
sposób bardzo 
szeroki i obrazowy. 
 
 
Samodzielnie i 
poprawnie 
przepisuje i redaguje 
tekst, adres, życzenia, 
zaproszenia na różne 
okazje. 
Stosuje w różnych 
wypowiedziach 
poprawne formy 
gramatyczne. 
 
 
 
 
 
Poznane części 
mowy stosuje i 
wyróżnia 
 
 
 
Pisze czytelnie , 
płynnie, estetycznie. 
 
 
 
 
 
 
 
Ze słuchu i z pamięci 
pisze prawidłowo. 
 
 
 
Potrafi skorzystać z 
różnych źródeł 
informacji. 

Czyta tekst z 
podziałem na role 
zwracając uwagę na 
znaki interpunkcyjne 
 
Czyta różne 
pisma i książki 
dla dzieci z szybkim 
zrozumieniem. 
 
Szybko wyszukuje 
tekście fragmenty 
określony temat. 
Opowiada w 
rozwiniętej formie o 
zjawiskach 
wydarzeniach 
słuchanych bądź 
przeczytanych 
samodzielnie . 
 
Recytuje poprawnie 
twory poetyckie i 
fragmenty prozy 
brane przez siebie 
dodatkowo. 
 
Potrafi w szeroki 
sposób określić 
nastrój w utworze. 
W zredagowanych 
samodzielnie i 
pomysłowo różnych 
formach poznanych 
pism stosuje znaki 
interpunkcyjne. 
 
Stosuje zaimki w 
celu uniknięcia 
powtarzania tych 
samych 
rzeczowników. 
Potrafi 
przekształcać zdania 
złożone, 
pojedyncze i je 
rozwijać. 
Pisze szybko, 
płynnie, estetycznie i 
bezbłędnie- dba o 
poprawność 
ortograficzną. 
 
Systematycznie i w 
sposób zorientowany 
korzysta z różnych 
źródeł informacji- 
Internet, inne 
słowniki, 
leksykony... 
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11.2.2 Aktywność matematyczna  

 

 

 

ocena 1 2 3 4 5 6 

O
si
ąg

ni
ęc

ia
 e

du
ka

cy
jn

e 
Nie umie dodawać i 
odejmować liczb w 
zakresie 100. 
 
 
Nie potrafi dodawać i 
odejmować liczb w 
zakresie 100 
 
 
 
Nie potrafi  mnożyć i 
dzielić liczb w 
zakresie 100. 
 
  
 
Nie potrafi mnożyć i 
dzielić liczb w 
zakresie 100. 
 
 
Nie stosuje kolejności 
wykonywania działań. 
 
 
 
Nie potrafi rozwiązać 
prostego zadania 
tekstowego. 
 
 
 
Nie potrafi ułożyć 
prostego zadania 
tekstowego. 
 
 
 Nie potrafi rozwiązać 
złożonego zadania 
tekstowego. 
 
 
 
Nie potrafi ułożyć 
złożonego zadania 
tekstowego. 
 
 
Nie potrafi wykonać 
obliczeń dotyczących 
miar, czasu i 
kalendarza. 
 
 
Nie rozpoznaje 
odcinków 
prostopadłych i 
równoległych. 
 
 
Nie rozpoznaje i nie 
nazywa figur 
geometrycznych. 

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 100 
z pomocą popełniając 
Liczne błędy. 
 
Potrafi dodawać i 
odejmować liczby w 
zakresie 100 z 
pomocą popełniając 
liczne błędy. 
 
Potrafi mnożyć i 
dzielić liczby w 
zakresie 100 przy 
pomocy nauczyciela 
popełniając błędy. 
 
Potrafi mnożyć i 
dzielić z pomocą 
nauczyciela 
popełniając liczne 
błędy. 
Stosuje kolejność 
wykonywania działań 
z pomocą popełniając
liczne błędy. 
 
Potrafi rozwiązać 
proste zadanie 
tekstowe z pomocą 
nauczyciela z 
licznymi błędami. 
 
Potrafi ułożyć proste 
zadanie tekstowe z 
pomocą popełniając 
liczne błędy. 
 
Potrafi rozwiązać 
złożone zadanie 
tekstowe z pomocą 
popełniając liczne 
błędy. 
 
Potrafi ułożyć złożone
zadanie tekstowe z 
pomocą popełniając 
liczne błędy. 
 
Potrafi wykonać 
obliczenia dotyczące 
miar, czasu i 
kalendarza z 
pomocą z licznymi 
błędami. 
Błędnie rozpoznaje 
odcinki- z pomocą 
nauczyciela. 
 
 
 
Rozpoznaje ale 
błędnie 
figury geometryczne z
pomocą nauczyciela. 

Dodaje i odejmuje 
liczby 
w zakresie 100 
popełniając błędy. 
 
Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 100
popełniając błędy. 
 
 
 
Mnoży i dzieli liczby 
w zakresie 100 
popełniając błędy. 
 
 
 
Mnoży i dzieli liczby 
w zakresie100 
popełniając błędy. 
 
 
Stosuje kolejność 
wykonywania działań
Popełniając błędy. 
 
 
Potrafi rozwiązać 
proste zadanie 
tekstowe popełniając 
błędy. 
 
 
Potrafi ułożyć proste 
zadanie tekstowe 
popełniając błędy. 
 
 
Potrafi rozwiązać 
złożone zadanie 
tekstowe 
z błędami. 
 
 
Potrafi ułożyć złożone
zadanie tekstowe z 
błędami. 
 
 
Wykona obliczenia 
dotyczące miar, czasu 
i kalendarza z 
błędami. 
 
 
Rozpoznaje i nazywa 
odcinki prostopadle i 
równoległe z błędami.
 
 
 
Rozpoznaje i nazywa 
figury geometryczne 
popełniając błędy. 

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 100 
popełniając nieliczne 
błędy. 
 
Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 100
popełniając nieliczne 
błędy. 
 
 
Mnoży i dzieli liczby 
W zakresie 100 
popełniając nieliczne 
błędy. 
 
 
Mnoży i dzieli liczby 
w zakresie 100 
czasami popełniając 
błędy. 
 
Stosuje kolejność 
wykonywania działań
czasami z błędami. 
 
 
Rozwiązuje proste 
zadania tekstowe 
czasami z błędami. 
 
 
 
Ułoży proste zadanie 
tekstowe popełniając 
czasami błędy. 
 
 
Rozwiąże złożone 
zadanie tekstowe 
czasami popełniając 
błąd. 
 
 
Ułoży złożone 
zadanie tekstowe 
czasami 
popełniając błąd.  
 
Wykona obliczenia 
dotyczące miar, 
czasu, kalendarza 
czasami z nielicznymi 
błędami. 
 
Rozpoznaje i nazywa 
odcinki prostopadłe i 
równoległe czasami  
myląc je. 
 
 
Rozpoznaje i nazywa 
figury geometryczne 
czasami myląc je. 

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 

100. 
 

 
Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 

100. 
 

 
 
Mnoży i dzieli liczby 
w zakresie 100. 
 
 
 
 
Mnoży i dzieli liczby 
w zakresie 100. 
 
 
 
Stosuje kolejność 
wykonywania 
działań. 
 
 
Potrafi rozwiązać 
proste zadanie 
tekstowe. 
 
 
 
Potrafi ułożyć proste 
zadanie tekstowe. 
 
 
 
Potrafi rozwiązać 
złożone zadanie 
tekstowe. 
 
 
 
Potrafi ułożyć 
proste zadanie 
tekstowe. 
 
 
Potrafi wykonać 
obliczania dotyczące 
miar, czasu, 
kalendarza. 
 
 
Rozpoznaje i nazywa 
odcinki prostopadłe i 
równoległe. 
 
 
 
Rozpoznaje i nazywa 
poznane figury 
geometryczne. 

Praktycznie 
rozumie i stosuje 
system 
dziesiątkowy. 
 
Potrafi 
uporządkować 
liczby według 
podanego warunku. 
 
Sprawnie i 
wybranym 
sposobem 
wykonuje różne 
działania 
matematyczne. 
Szybko rozróżnia i 
stosuje poznane 
pojęcia 
matematyczne. 
 
Sprawnie stosuje i 
rozumie algorytmy 
dodawania i 
odejmowania 
różnymi sposobami. 
Ułożenie i 
rozwiązanie 
prostego i 
złożonego zadania 
tekstowego nie 
spraw a mu 
żadnych 
problemów. 
W czasie zajęć 
dydaktycznych 
rozwiązuje zadania 
dodatkowe. 
 
Rozwiązuje krótkie 
zadania dodatkowe 
w czasie wolnym 
od zajęć. 
 
Służy pomocą 
rówieśnikom w 
wyjaśnianiu 
problemów 
matematycznych. 
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11.2.3 Aktywność środowiskowa 

Ocena 1 2 3 4 5 6 

 

O
si
ąg

ni
ęc

ia
 e

du
ka

cy
jn

a 

  
Rozróżnia i nazywa 
elementy środowiska 
błędnie przy pomocy 
nauczyciela. 
 
Poznane ekosystemy 
opisze popełniając 
błędy, przy pomocy 
nauczyciela. 
 
Dostrzega związki 
przyczynowo skutkowe
w zachodzących 
zjawiskach myląc się i 
oczekując pomocy. 
 
Dostrzega zagrożenie 
środowiska i sposoby 
jego ochrony tylko z 
pomocą nauczyciela. 
 
 
Zna zasady zdrowego 
odżywiania błędnie z 
pomocą nauczyciela. 
 
 
Zna poznane 
wydarzenia historyczne 
popełniając 
błędy z pomocą 
nauczyciela. 
 
Potrafi oprowadzić po 
własnej okolicy tylko z
pomocą nauczyciela 
popełniając błędy. 

 
Rozróżnia i nazywa 
elementy środowiska
samodzielnie 
popełniając błędy. 
 
Opisze poznane 
ekosystemy 
samodzielnie 
popełniając 
błędy. 
Samodzielnie 
dostrzega 
związki przyczynowo
skutkowe myląc je. 
 
 
 
Dostrzega zagrożenie
środowiska i sposoby
jego ochrony 
samodzielnie 
popełniając błędy. 
 
Zna sposoby 
zdrowego 
odżywiania się 
popełniając błędy. 
 
Zna poznane 
wydarzenia 
z historii myląc je. 
 
 
 
 
Będąc 
przewodnikiem 
po najbliższej 
okolicy 
jest samodzielny lecz
popełnia błędy. 

 
Rozróżnia i nazywa 
elementy środowiska 
czasami myląc je. 
 
 
Opisze poznane 
ekosystemy czasami 
popełniając błędy. 
 
 
Dostrzega związki 
przyczynowo- 
skutkowe zachodzące 
w przyrodzie czasami 
myląc je. 
 
 
Dostrzega zagrożenie 
środowiska i zna 
sposoby Jego ochrony 
czasami popełniając 
błędy. 
 
Zna sposoby 
zdrowego odżywiania 
się czasami 
popełniając błędy. 
 
Zna poznane 
wydarzenia z historii 
Polski czasami myląc 
je. 
 
 
Potrafi być 
przewodnikiem po 
najbliższej okolicy 
czasami myląc nazwy 
zabytków. 

 
Rozróżnia i nazywa 
elementy 
środowiska. 
 
 
Opisuje poznane 
ekosystemy. 
 
 
 
Dostrzega związki 
przyczynowo- 
skutkowe 
zachodzące w 
przyrodzie. 
 
 
Dostrzega 
zagrożenia 
środowiska i zna 
sposoby jego 
ochrony. 
 
Zna zasady 
zdrowego 
odżywiania się. 
 
 
Zna niektóre 
wydarzenia z historii 
Polski. 
 
 
 
Potrafi być 
przewodnikiem po 
najbliższej okolicy. 

 
Wyszukuje w różnej 
literaturze dodatkowej 
informacje związane z 
elementami 
środowiska. 
 
Posiada dodatkową 
wiedzę o 
ekosystemach. 
 
Interesują go zjawiska 
przyrody i posiada o 
nich szerszą wiedzę. 
 
Stara się chronić 
środowisko i docieka 
zagrożeniom w 
szerszym zakresie.. 
Wskazuje zdrowe 
odżywianie w różnych 
okresach życia 
człowieka, w różnych 
porach roku. 
 
Wykazuje szerszą 
wiedzę o poznanych 
wydarzeniach 
historycznych Polski 
oraz szuka w źródłach 
informacji i 
ciekawostek o innych. 
 
Dokładnie ,pomysłowo
i stosując dodatkowe 
informacje o różnych 
obiektach i zabytkach 
oprowadzi po swojej i 
innej okolicy. 
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11.2.4   Aktywność artystyczna i ruchowa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ocena 1 2 3 4 5 6 

O
si
ąg

ni
ęc

ia
 e

du
ka

cy
jn

e 
 

Nie potrafi 
zorganizować sobie 
warsztatu pracy. 
 
 
Nie potrafi wykonać 
pracy zgodnie z 
tematem 
 
 
Nie poszukuje 
Oryginalnych 
rozwiązań 
plastycznych i 
technicznych. 
 
Prace plastyczne i 
techniczne wykonuje 
nieestetycznie. 
 
 
Nie potrafi 
zaśpiewać 
poznanych piosenek. 
 
 
Nie wykonuje 
ćwiczeń 
gimnastycznych. 
 
 
Nie przestrzega 
zasad 
sportowej 
rywalizacji. 
 
 
 
Nie przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa 
podczas gier i zabaw. 

 
Potrafi zorganizować
sobie warsztat pracy 
tylko z pomocą 
nauczyciela. 
 
Pracę plastyczną i 
techniczną nie potrafi
dokończyć. 
 
 
Myli pojęcia poznane 
zakresu technik 
plastycznych i 
technicznych. 
 
 
Prace plastyczne i 
techniczne wykonuje 
z pomocą 
nauczyciela. 
 
Zaśpiewa piosenki 
poznane błędnie i z 
pomocą. 
 
 
Wykona ćwiczenia 
gimnastyczne tylko z
pomocą nauczyciela.
 
 
Zna zasady 
sportowej 
rywalizacji 
zapominając 
często o nich. 
 
 
Często zapomina o 
przestrzeganiu zasad
bezpieczeństwa w 
czasie 
gier i zabaw. 

 
Potrafi zorganizować
sobie warsztat pracy 
w sposób bardzo 
chaotyczny 
. 
Potrafi dokończyć 
pracę 
ale bardzo niedbale. 
 
 
Zna różne techniki 
plastyczne i 
techniczne 
ale prace są 
szablonowe. 
 
Prace plastyczne i 
techniczne wykonuje
często nieestetycznie.
 
 
Zaśpiewa piosenki 
samodzielnie ale 
często z błędami. 
 
 
Ćwiczenia 
gimnastyczne 
wykonuje 
niedokładnie 
 
Czasami zapomina 
przestrzegać zasady 
sportowej rywalizacji
 
 
 
 
Zdarza mu się 
zapomnieć 
o przestrzeganiu 
zasad 
bezpieczeństwa 
podczas 
gier i zabaw. 

 
Potrafi zorganizować
sobie warsztat pracy 
czasami chaotycznie.
 
 
Pracę potrafi 
dokończyć lecz 
posiada ona mało 
elementów. 
 
Częściej udaje mu się
wprowadzić do prac 
różnorodność technik
plastycznych i 
technicznych. 
 
Prace wykonuje 
czasami 
nieestetycznie. 
 
 
Potrafi zaśpiewać 
poznane piosenki 
czasami z błędami. 
 
 
Ćwiczenia 
gimnastyczne 
wykonuje czasami 
niepoprawnie. 
 
Stara się przestrzegać
zasady sportowej 
rywalizacji. 
 
 
 
 
Stara się przestrzegać
zasady 
bezpieczeństwa 
w czasie gier i 
zabaw. 

 
Potrafi zorganizować 
sobie warsztat pracy. 
 
 
 
Potrafi wykonać 
prace zgodnie z 
tematem. 
 
 
Poszukuje 
oryginalnych 
rozwiązań 
plastycznych i 
technicznych. 
 
Prace plastyczne i 
techniczne wykonuje 
estetycznie. 
 
 
Potrafi zaśpiewać 
poznane piosenki. 
 
 
 
Gimnastyczne 
ćwiczenia wykonuje 
poprawnie. 
 
 
Zawsze przestrzega 
zasad sportowej 
rywalizacji. 
 
 
 
 
Zawsze przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa. 

 
Warsztat pracy jest 
bogaty w różne 
dodatkowe 
potrzebne przybory. 
 
Prace zawsze są 
bogate w różne 
elementy , tło 
zachowując rytm i 
symetrię. 
 
Potrafi przedstawić 
w różnych formach 
plastycznych swoje 
przeżycia, nastroje, 
wiedzę o świecie. 
 
Prace plastyczne i 
techniczne 
wykonuje bardzo 
pomysłowo i 
interesująco. 
 
Uczęszcza do 
ogniska lub szkoły 
muzycznej. .Gra na 
instrumentach i 
rozpoznaje ich 
brzmienie. 
Uczęszcza na 
zajęcia sportowe- 
piłka , aerobik, 
tenis... 
 
Czuwa nad 
bezpieczeństwem 
Rówieśników. 
Odczytuje wyniki w 
różnych 
konkurencjach 
sportowych. 
 
Przygotowany jest 
do zdobycia karty 
rowerowej. 
 
Zawsze przestrzega 
zasad higieny_ 
osobistej, pracy i 
wypoczynku. 
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   11.3.  Oceny i odpowiadające im osiągnięcia edukacyjne w poszczególnych aktywnściach w klasie III: 
 
 
11.3.1 Aktywność polonistyczna 

 
 

Ocena 1 2 3 4 5 6 
O

si
ąg

ni
ęc

ia
 e

du
ka

cy
jn

e 

Nie potrafi przeczytać 
tekstu poprawnie, 
płynnie i wyraziście. 
 
 
Nie rozumie czytanego
tekstu. 
 
 
Nie potrafi 
wyodrębnić 
postaci i zdarzeń w 
utworach literackich. 
 
 
 
Nie potrafi 
wypowiedzieć się w 
uporządkowanej 
formie na określony 
temat. 
 
 
Nie wyrazi swojej 
opinii na dany temat. 
 
 
 
Zawsze popełnia błędy
pod względem 
ortograficznym 
przepisując wyrazy lub
zdania. 
 
 
Nie stosuje w 
wypowiedziach 
poprawnych form 
gramatycznych. 
 
 
Nie wyróżnia i nie 
nazywa poznanych 
części mowy. 
 
 
Pisze niewyraźnie i 
nieestetycznie. 
 
 
Pisze ze słuchu 
niepoprawnie. 
 
 
 
Nie potrafi 
zredagować 
opowiadania , opisu, 
listu, życzeń, 
zaproszenia... 
 
 
 
Nie potrafi skorzystać 
z 
różnych  źródeł 
informacji. 

Czyta tekst tylko z 
pomocą nauczyciela i 
popełniającą błędy. 
 
 
Rozumie czytany tekst
tylko po kilkakrotnym
przeczytaniu. 
 
Wyodrębnia postacie i
zdarzenia w utworach 
literackich tylko z 
pomocą. 
 
 
 
Wypowiada się na 
określony temat w 
najprostszej formie i z
pomocą nauczyciela. 
 
 
 
Opinię na dany temat 
wyrazi w sposób 
najprostszy, z pomocą
nauczyciela. 
 
Przepisuje zdania , 
krótki tekst , adres, 
życzenia ale z pomocą 
nauczyciela . 
 
 
 
Z pomocą nauczyciela
stosuje w 
wypowiedziach 
formy gramatyczne. 
 
 
Poznane części mowy 
wyróżnia i nazywa z 
pomocą nauczyciela. 
 
 
Pisze powoli , 
kształtne litery ale 
tylko z pomocą 
nauczyciela. 
Ze słuchu pisze z 
błędami po 
kilkakrotnym 
powtórzeniu . 
 
Potrafi zredagować 
proste opowiadanie, 
opis, życzenia, 
zaproszenie 
tylko z pomocą 
nauczyciela. 
 
Z różnych źródeł 
informacji korzysta 
tylko z pomocą 
nauczyciela. 

Czyta tekst powoli , 
samodzielnie 
popełniając błędy 
 
. 
Rozumie, raz 
przeczytany tekst 
,tylko z  pomocą 
nauczyciela. 
Wyodrębnia w 
utworze kolejne 
wydarzenia ale nie 
dostrzega związków 
między nimi. 
 
 
Wypowiada się na 
określony temat w 
najprostszej formie. 
 
 
 
 
Wyrazi swoją opinię 
na dany  temat w 
sposób 
najprostszy czasami 
popełniając błędy. 
Samodzielnie 
przepisuje krótki tekst, 
zaadresuje list, 
zredaguje życzenia i 
zaproszenie z licznymi
błędami. 
 
Stosuje formy 
gramatyczne w 
wypowiedziach 
popełniając błędy. 
 
 
Samodzielnie 
wyróżnia i stosuje 
poznane części 
mowy ale często 
popełniając błędy. 
Pisze powoli, kształtne
litery, estetycznie 
popełniając błędy. 
 
Ze słuchu i z pamięci 
pisze po 
jednorazowym 
dyktowaniu ale z 
licznymi błędami. 
Znalezienie informacji 
w różnych źródłach 
sprawia mu wiele 
trudności. 

Czyta tekst poprawnie
i wyraziście czasami 
popełniając błędy. 
 
Potrafi czytać tekst ze 
zrozumieniem czasami
oczekując na 
dodatkową pomoc. 
Wyodrębnia w 
utworze kolejne 
wydarzenia 
dostrzegając związki 
między nimi lecz 
wymagaj czasami 
pomocy. 
Wypowiada się w 
uporządkowanej 
formie na określony 
temat. 
W prosty sposób 
wyrazi swoją opinię na
dany temat. 
Samodzielnie 
przepisuje i zredaguje 
krótki tekst, adres, 
ryczenia i zaproszenie
czasami popełniając 
błędy. 
Stosuje w prostych 
wypowiedziach 
poprawne formy 
gramatyczne . 
Czasami popełnia 
błędy stosując i 
wyróżniając 
samodzielnie poznane 
części mowy. 
Pisze czytelnie, 
estetycznie czasami 
popełniając błędy. 
Ze słuchu i z pamięci 
pisze czasami 
popełniając błędy. 
 
Znajdzie informację w
różnych źródłach 
myląc czasami 
encyklopedię ze 
słownikiem. 

Czyta tekst 
poprawnie i 
wyraziście. 
 
Czyta tekst cicho ze 
zrozumieniem. 
Wyodrębnia postacie 
i zdarzenia w 
utworach literackich. 
 
Wypowiada się w 
rozwiniętej i 
uporządkowanej 
formie na temat 
przeżyć i 
doświadczeń. 
Opinię na dany 
temat wyrazi w 
sposób bardzo 
szeroki i obrazowy. 
 
Samodzielnie i 
poprawnie 
przepisuje i redaguje 
tekst, adres, 
życzenia, 
zaproszenia na różne 
okazje. 
Stosuje w różnych 
wypowiedziach 
poprawne formy 
gramatyczne. 
Poznane części 
mowy stosuje i 
wyróżnia. 
Pisze czytelnie , 
płynnie, estetycznie. 
 
Ze słuchu i z pamięci 
pisze prawidłowo. 
 
Potrafi skorzystać z 
różnych źródeł 
informacji. 

Czyta tekst z 
podziałem na role 
zwracając uwagę na 
znaki interpunkcyjne 
Czyta różne 
pisma i książki 
dla dzieci z szybkim 
zrozumieniem. 
Szybko wyszukuje w 
tekście fragmenty 
określony temat. 
Opowiada w 
rozwiniętej formie o 
zjawiskach 
wydarzeniach 
wysłuchanych bądź 
przeczytanych 
samodzielnie . 
Recytuje poprawnie 
utwory poetyckie i 
fragmenty prozy 
wybrane przez siebie 
dodatkowo. 
Potrafi w szeroki 
sposób określić 
nastrój w utworze. 
W zredagowanych 
samodzielnie i 
pomysłowo różnych 
formach poznanych 
pism stosuje znaki 
interpunkcyjne. 
Stosuje zaimki w 
celu uniknięcia 
powtarzania tych 
samych 
rzeczowników. 
Potrafi 
przekształcać zdania 
złożone, pojedyncze i 
je 
rozwijać. 
Pisze szybko, płynnie, 
estetycznie i 
bezbłędnie- dba o 
prawność 
ortograficzną 
 
Systematycznie i w 
sposób zorientowany 
korzysta z różnych 
źródeł informacji- 
Internet, inne słowniki,
leksykony... 
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11.3.2 Aktywność matematyczna 
 

 
 

Ocena 1 2 3 4 5 6 

O
si
ąg

ni
ęc
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 e
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e 
Nie umie dodawać i 
odejmować liczb w 
zakresie 100. 
 
 
Nie potrafi dodawać i 
odejmować liczb w 
zakresie 1000. 
 
 
 
 
Nie potrafi mnożyć i 
dzielić liczb w 
zakresie 
100. 
 
 
 
Nie potrafi mnożyć i 
dzielić liczb w 
zakresie 
1000. 
 
 
Nie stosuje 
kolejności 
wykonywania 
działań. 
 
Nie potrafi rozwiązać 
prostego zdania 
tekstowego. 
 
 
Nie potrafi ułożyć 
prostego zadania 
tekstowego. 
 
 
Nie potrafi rozwiązać 
złożonego zadania 
tekstowego. 
 
 
Nie potrafi ułożyć 
złożonego zadania 
tekstowego. 
 
 
Nie potrafi wykonać 
obliczeń dotyczących 
miar, czasu i 
kalendarza. 
 
 
 
Nie rozpoznaje 
odcinków 
prostopadłych i 
równoległych. 
 
 
Nie rozpoznaje i nie 
nazywa figur 
geometrycznych. 

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 100 
z pomocą popełniając 
liczne błędy. 
 
Potrafi dodawać i 
odejmować liczby w 
zakresie 1000 z 
pomocą 
popełniając liczne 
błędy. 
 
Potrafi mnożyć i 
dzielić liczby w 
zakresie 100 
przy pomocy 
nauczyciela 
popełniając błędy. 
 
Potrafi mnożyć i 
dzielić z pomocą 
nauczyciela 
popełniając liczne 
błędy. 
 
Stosuje kolejność 
wykonywania 
działań z popełniając 
liczne błędy. 
 
Potrafi rozwiązać 
proste zadanie 
tekstowe z pomocą 
nauczyciela z 
licznymi błędami. 
Potrafi ułożyć proste
zadanie tekstowe z 
pomocą popełniając 
liczne błędy. 
 
Potrafi rozwiązać 
złożone zadanie 
tekstowe z pomocą 
popełniając 
liczne błędy. 
Potrafi ułożyć 
złożone 
zadanie tekstowe z 
pomocą popełniając 
liczne błędy. 
Potrafi wykonać 
obliczania dotyczące
miar, czasu i 
kalendarza z 
pomocą z licznymi 
błędami. 
 
Błędnie rozpoznaje 
odcinki- z pomocą 
nauczyciela. 
 
 
 
Rozpoznaje ale 
błędnie 
figury geometryczne 
z pomocą 
nauczyciela. 

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 100
popełniając błędy. 
 
 
Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 
1000 
popełniając błędy. 
 
 
 
Mnoży i dzieli liczby 
w zakresie 100 
popełniając błędy. 
 
 
 
 
Mnoży i dzieli liczby 
w zakresieł000 
popełniając błędy. 
 
 
 
Stosuje kolejność 
wykonywania 
działań 
popełniając b1ędy. 
 
Potrafi rozwiązać 
proste 
zadanie tekstowe 
popełniając błędy. 
 
Potrafi ułożyć proste
zadanie tekstowe 
popełniając błędy. 
 
 
Potrafi rozwiązać 
złożone zadanie 
tekstowe 
Z błędami. 
 
Potrafi ułożyć 
złożone 
zadanie tekstowe z 
błędami. 
 
Wykona obliczenia 
dotyczące miar, 
czasu i 
kalendarza z 
błędami. 
 
 
Rozpoznaje i nazywa
odcinki prostopadłe i
równoległe z 
błędami. 
 
 
Rozpoznaje i nazywa
figury geometryczne
popełniając błędy. 

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 100
popełniając nieliczne
błędy. 
 
Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 
1000 
popełniając nieliczne
błędy. 
 
 
Mnoży i dzieli liczby
w zakresie 100 
popełniając nieliczne
błędy. 
 
 
 
Mnoży i dzieli liczby
w zakresie 1000 
czasami popełniając 
błędy. 
 
 
Stosuje kolejność 
wykonywania 
działań 
czasami z błędami. 
 
Rozwiązuje proste 
zadania tekstowe 
czasami z błędami. 
 
 
Ułoży proste zadanie
tekstowe popełniając
czasami błędy. 
 
 
Rozwiąże złożone 
zadanie tekstowe 
czasami popełniając 
błąd. 
 
Ułoży złożone 
zadanie 
tekstowe czasami 
popełniając błąd. 
 
Wykona obliczenia 
dotyczące miar, 
czasu, 
kalendarza czasami z
nielicznymi błędami.
 
 
Rozpoznaje i nazywa
odcinki prostopadłe i
równoległe czasami 
myląc je. 
 
 
Rozpoznaje i nazywa
figury geometryczne
czasami myląc je. 

Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 
100. 
 
 
Dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 
1000. 
 
 
 
 
Mnoży i dzieli liczby 
w zakresie 100. 
 
 
 
 
 
Mnoży i dzieli liczby 
w zakresie 1000. 
 
 
 
 
Stosuje kolejność 
wykonywania 
działań. 
 
 
Potrafi rozwiązać 
proste zadanie 
tekstowe. 
 
 
Potrafi ułożyć proste 
zadanie tekstowe. 
 
 
 
Potrafi rozwiązać 
złożone zadanie 
tekstowe. 
 
 
Potrafi ułożyć 
złożone zadanie 
tekstowe. 
 
 
Potrafi wykonać 
obliczenia dotyczące 
miar, czasu, 
kalendarza. 
 
 
 
Rozpoznaje i nazywa 
odcinki prostopadłe i 
równoległe. 
 
 
 
Rozpoznaje i nazywa 
poznane figury 
geometryczne. 

Praktycznie 
rozumie i stasuje 
system 
dziesiątkowy. 
Potrafi 
uporządkować 
liczby według 
podanego warunku. 
Sprawnie i 
wybranym 
sposobem 
wykonuje różne 
działania 
matematyczne. 
Szybko rozróżnia i 
stosuje poznane 
pojęcia 
matematyczne. 
Sprawnie stosuje i 
rozumie algorytmy 
dodawania i 
odejmowania 
różnymi sposobami. 
Ułożenie i 
rozwiązanie 
prostego i 
złożonego zadania 
tekstowego nie 
sprawia mu 
żadnych 
problemów. 
W czasie zajęć 
dydaktycznych 
rozwiązuje zadania 
dodatkowe. 
Rozwiązuje różne 
zadania dodatkowe 
w czasie wolnym 
od zajęć. 
Służy pomocą 
rówieśnikom w 
wyjaśnieniu 
problemów 
matematycznych. 
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11.3.3 Aktywność środowiskowa 
 

Ocena 1 2 3 4 5 

O
si
ąg

ni
ęc

ia
 e

du
ka

cy
jn

e 

Nie rozróżnia i nie 
nazywa elementów 
środowiska. 
 
 
Nie opisze poznanych 
łąka, las, jezioro. 
 
 
 
 
Nie dostrzega 
związków 
przyczynowo- 
skutkowych 
zachodzących w 
przyrodzie. 
 
 
Nie dostrzega 
zagrożenia środowiska 
i nie zna sposobów 
jego ochrony. 
 
 
Nie zna zasad 
zdrowego odżywiania 
się. 
 
 
 
Nie ma poznanych 
wydarzeń z historii 
Polski. 
 
 
 
Nie potrafi być 
przewodnikiem po 
najbliższej okolicy. 

Rozróżnia i nazywa 
elementy środowiska 
błędnie przy pomocy 
nauczyciela. 
 
Poznane ekosystemy 
opisze popełniając 
błędy, Przy pomocy 
nauczyciela. 
 
 
Dostrzega związki 
przyczynowo- skutkowe
w zachodzących 
zjawiskach myląc się i 
oczkując pomocy. 
 
 
 
Dostrzega zagrożenie 
środowiska i sposoby 
jego ochrony tylko z 
pomocą nauczyciela. 
 
 
Zna zasady zdrowego 
odżywiania błędnie z 
pomocą nauczyciela. 
 
 
 
Zna poznane wydarzenia
historyczne popełniając 
błędy z pomocą 
nauczyciela. 
 
 
Potrafi oprowadzić po 
własnej okolicy tylko z 
pomocą nauczyciela 
popełniając błędy. 

Rozróżnia i nazywa 
elementy środowiska 
samodzielnie popełniając
błędy. 
 
Opisze poznane 
ekosystemy 
samodzielnie popełniając
błędy. 
 
 
Samodzielnie dostrzega 
związki przyczynowo 
skutkowe myląc je. 
 
 
 
 
 
Dostrzega zagrożenie 
środowiska i sposoby 
jego ochrony 
samodzielnie 
,popełniając błędy. 
 
Zna sposoby zdrowego 
odżywiania się 
popełniając błędy- 
 
 
 
Zna poznane wydarzenia
z historii myląc je. 
 
 
 
 
Będąc przewodnikiem 
po najbliższej okolicy 
jest samodzielny lecz 
popełnia błędy. 

Rozróżnia i nazywa 
elementy środowiska 
czasami myląc je. 
 
 
Opisze poznane 
ekosystemy czasami 
popełniając błędy. 
 
 
 
Dostrzega związki 
przyczynowo- 
skutkowe zachodzące 
w przyrodzie czasami 
myląc je. 
 
 
 
Dostrzega zagrożenie 
środowiska i zna 
sposoby jego ochrony 
czasami popełniając 
błędy. 
 
Zna sposoby 
zdrowego odżywiania 
się czasami 
popełniając błędy. 
 
 
Zna poznane 
wydarzenia z historii 
Polski czasami myląc 
je. 
 
 
Potrafi być 
przewodnikiem po 
najbliższej okolicy 
czasami myląc nazwy 
zabytków. 

Rozróżnia i nazywa 
elementy 
środowiska. 
 
 
Opisuje poznane 
ekosystemy. 
 
 
 
 
Dostrzega związki 
przyczynowo- 
skutkowe 
zachodzące w 
przyrodzie. 
 
 
 
Dostrzega 
zagrożenia 
środowiska i zna 
sposoby jego 
ochrony. 
 
Zna zasady 
zdrowego 
odżywiania się. 
 
 
 
Zna niektóre 
wydarzenia z historii 
Polski. 
 
 
 
Potrafi być 
przewodnikiem po 
najbliższej okolicy. 
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11.3.4 Aktywność artystyczna i ruchowa 
 

 
12. Na zakończenie pierwszego etapu edukacji szkoła może zlecić zewnętrznym wyspecjalizowanym 

podmiotom przeprowadzenie diagnozy osiągnięć uczniów. 
 

12.1 Wyniki diagnozy służą wyłącznie ewaluacji prowadzonego w szkole procesu dydaktycznego i nie są 
uwzględniane przy formułowaniu ocen końcowych uczniów. 

Ocena 1 2 3 4 5 6 

O
si
ąg

ni
ęc

ia
 e

du
ka

cy
jn

e 

Nie potrafi 
zorganizować sobie 
warsztatu pracy. 
 
 
Nie potrafi wykonać 
pracy zgodnie z 
tematem 
 
 
Nie poszukuje 
oryginalnych 
rozwiązań 
plastycznych i 
technicznych. 
 
 
Prace plastyczne i 
techniczne wykonuje 
nieestetycznie. 
 
 
Nie potrafi 
zaśpiewać 
poznanych piosenek. 
 
Nie wykonuje 
ćwiczeń 
gimnastycznych. 
 
 
Nie przestrzega 
zasad 
sportowej 
rywalizacji 
 
. 
 
Nie przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa 
podczas gier i 
zabaw. 

Potrafi zorganizować
sobie warsztat pracy
tylko z pomocą 
nauczyciela. 
 
Pracę plastyczną i 
techniczną nie 
potrafi 
dokończyć. 
 
Myli pojęcia 
poznane z zakresu 
technik 
plastycznych i 
technicznych. 
 
 
Prace plastyczne i 
techniczne wykonuje 
z pomocą 
nauczyciela. 
 
Zaśpiewa piosenki 
poznane błędnie i z 
pomocą. 
 
Wykona ćwiczenia 
gimnastyczne tylko z
pomocą nauczyciela.
 
 
Zna zasady 
sportowej 
rywalizacji 
zapominając często o 
nich. 
 
 
Często zapomina o 
przestrzeganiu zasad
bezpieczeństwa w 
czasie gier i zabaw. 

Potrafi zorganizować
sobie warsztat pracy 
w sposób bardzo 
chaotyczny. 
 
Potrafi dokończyć 
pracę ale bardzo 
niedbale. 
 
 
Zna różne techniki 
plastyczne i 
techniczne ale prace 
są szablonowe. 
 
 
 
Prace plastyczne i 
techniczne wykonuje
często 
nieestetycznie. 
 
Zaśpiewa piosenki 
samodzielnie ale 
często z błędami. 
 
Ćwiczenia 
gimnastyczne 
wykonuje 
niedokładnie 
 
Czasami zapomina 
przestrzegać zasady 
sportowej 
rywalizacji. 
 
 
 
Zdarza mu się 
zapomnieć o 
przestrzeganiu zasad
bezpieczeństwa 
podczas gier i 
zabaw. 

Potrafi zorganizować
sobie warsztat pracy
czasami chaotycznie
 
 
Pracę potrafi 
dokończyć lecz 
posiada ona mało 
elementów. 
 
Częściej udaje mu 
się wprowadzić do 
prac różnorodność 
technik 
plastycznych i 
technicznych. 
 
Prace wykonuje 
czasami 
nieestetycznie. 
 
 
Potrafi zaśpiewać 
poznane piosenki 
czasami z błędami. 
 
Ćwiczenia 
gimnastyczne 
wykonuje czasami 
niepoprawnie. 
 
Stara się 
przestrzegać 
zasady sportowej 
rywalizacji. 
 
 
 
Stara się 
przestrzegać 
zasady 
bezpieczeństwa 
w czasie gier i 
zabaw. 

Potrafi zorganizować 
sobie warsztat pracy. 
 
 
 
Potrafi wykonać 
prace zgodnie z 
tematem. 
 
 
Poszukuje 
oryginalnych 
rozwiązań 
plastycznych i 
technicznych. 
 
 
Prace plastyczne i 
techniczne wykonuje 
estetycznie. 
 
 
Potrafi zaśpiewać 
poznane piosenki. 
 
 
Gimnastyczne 
ćwiczenia wykonuje 
poprawnie. 
 
 
Zawsze przestrzega 
zasad sportowej 
rywalizacji. 
  
 
 
 
Zawsze przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa. 

Warsztat pracy jest 
bogaty w różne 
dodatkowe 
potrzebne przybory. 
 
Prace zawsze są 
bogate w różne 
elementy , tło 
zachowując rytm i 
symetrię. 
 
Potrafi przedstawić 
w różnych formach 
plastycznych swoje 
przeżycia, nastroje, 
wiedzę o świecie. 
 
Prace plastyczne i 
techniczne 
wykonuje bardzo 
pomysłowo i 
interesująco. 
Uczęszcza do 
ogniska lub szkoły 
muzycznej. . 
 
Gra na 
instrumentach i 
rozpoznaje ich 
brzmienie. 
 
Uczęszcza na 
zajęcia sportowe- 
piłka , aerobik, 
tenis... 
 
Czuwa nad 
bezpieczeństwem 
rówieśników. 
Odczytuje wyniki w 
różnych 
konkurencjach 
sportowych. 
Przygotowany jest 
do zdobycia karty 
rowerowej. 
Zawsze przestrzega 
zasad higieny- 
osobistej, pracy i 
wypoczynku. 
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§ 27 
OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

W KLASACH IV-VI 
 

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 w szkole programów nauczania, 
uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 
 
1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego: 

1.1. Bieżąca informacja dla ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 
1.2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy oraz poszukiwania i planowania własnego rozwoju, 
1.3. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
1.4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

 
2. Oceny oraz ich kryteria są jawne zarówno dla uczniów, jak ich  rodziców (prawnych opiekunów), 

2.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

2.1.1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i sztuki nauczyciel w szczególności 
bierze pod uwagę wysiłek wkładanych przez uczniów w  wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki zajęć, 

2.1.2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, 
o których mowa w § 27 pkt 2.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

2.2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wystawiający ocenę 
powinien ją uzasadnić, 

2.3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów),sprawdzone i ocenione pisemne prace 
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniana uczniowi lub jego 
rodzicom (prawnym opiekunom), 

 
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

3.1. Przedmiotem oceny jest: 
- Zakres opanowanych wiadomości 
- Rozumienie materiału 
- Umiejętność w stosowaniu wiedzy 
- Kultura przekazywania wiadomości 

3.2. Oceny dzielą się na: 
- Oceny bieżące (cząstkowe) 
- Klasyfikacyjne śródroczne 
- Klasyfikacyjne końcoworoczne 

3.2.1. Oceny  cząstkowe określają poziom umiejętności ucznia z wycinkowej części materiału 
nauczania, 

3.2.2. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być 
podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej, 

3.2.3. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę 
nie gorszą niż dobra, 

3.3. Począwszy od klasy IV, poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności (kompetencji) 
ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej stopniami, według następującej skali: 

 
stopień skrót literowy oznaczenie cyfrą 
celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 
dobry db 4 

dostateczny dst 3 
dopuszczający dop 2 
niedostateczny ndst 1 
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3.4. Oceny cząstkowe wyraża się cyfrą  
3.5. Dla ocen od 2 do 5, cząstkowych oraz klasyfikacyjnych śródrocznych, dopuszcza się stosowanie 

plusów i minusów (również dwóch minusów), 
3.6. Ilość ocen bieżących w semestrze nie może być niższa niż trzy, 
3.7. Oceny z prac klasowych wpisywane są kolorem czerwonym i nie mogą stanowić więcej niż 50% 

wystawionych w semestrze ocen bieżących, 
3.8. W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen z zastrzeżeniem ocen 

klasyfikacyjnych końcoworocznych, które należy wpisywać pełnymi nazwami, 
 

4. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów w nauce: 
4.1. Ocenianie charakteryzuje się: 

- Obiektywnością 
- Indywidualizacją 
- Konsekwencją 
- Jawnością 
- Systematycznością 

5. Prace pisemne dzielą się na: 
5.1. Prace klasowe, które obejmują większą partię materiału i pisane są na jednej lub dwóch godzinach 

lekcyjnych -również wypracowania, testy itp. 
5.1.1. Prace klasowe zapowiadane są co najmniej na tydzień wcześniej, co potwierdza się wpisem do 

dziennika lekcyjnego, 
5.1.2. Przystępując do pracy pisemnej, uczniowie informowani są o liczbie punktów za poszczególne 

zadania, minimalnej ilości punktów na ocenę dopuszczającą, z zastrzeżeniem § 27 pkt. 2.1, oraz 
które zadania , o ile takie przewidziano, wykraczają poza program (ocena celująca), 

5.1.3. O wynikach pracy klasowej należy poinformować uczniów nie później niż po dwóch 
tygodniach, 

5.1.4. W tygodniu mogą odbyć się najwyżej trzy prace klasowe, przy czym nie więcej niż jedna 
dziennie, 

5.2. Kartkówki, zastępujące odpowiedz ustną, które sprawdzają wiadomości z jednej lub dwóch ostatnich 
lekcji, 

5.2.1. O wynikach kartkówki należy poinformować uczniów nie później niż w ciągu tygodnia, 
5.3. Ilość prac klasowych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu ustala ją 

nauczyciel, 
6. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub uczeń indywidualnie. Ocenie podlegają 

następujące umiejętności: 
- Planowanie i organizacja pracy grupowej 
- Efektywne współdziałanie 
- Wywiązywanie się z powierzonych ról 
- Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy 

 
OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 
7. Ocena celująca (6)- wiedza i umiejętności twórcze  

7.1. Wiedza ucznia: 
− Posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego .  
− Dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń .  

7.2. Umiejętności ucznia :  
− Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie zdobywać 

potrzebne wiadomości .  
− Systematycznie wzbogaca swoja wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji stosownie 

do posiadanego wieku. 
−  Odnosi sukcesy w konkursach , w których wymagana jest wiedza i umiejętności z 

nauczanego przedmiotu.  
− Jest autorem samodzielnie wykonanej pracy o dużych wartościach poznawczych i 

dydaktycznych.  
− Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji jak i w 

pracy pozalekcyjnej.  
− Wyraża samodzielny , obiektywny stosunek do omawianych zagadnień w stopniu 

odpowiednim do wieku.  
− Potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem 

nabytej samodzielnie wiedzy. 
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8. Ocena bardzo dobra (5)- Wiedza i umiejętności dopełniające 
8.1. Wiedza ucznia:  

− Opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania.  
− Posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach .  

8.2. Umiejętności ucznia:  
− Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji.  
− Bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności z nauczanego 

przedmiotu.  
− Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się 

nabytymi umiejętnościami.  
− Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując 

wiedzę przewidzianą w programie.  
− Rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela.  
− Potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania.  

 
9. Ocena dobra (4)- wiedza i umiejętności rozszerzające 

9.1. Wiedza ucznia: 
− Opanował zdecydowaną większość materiału programowego.  
− Zna definicje, fakty, pojęcia.  
− Stosuje język przedmiotu.  

9.2. Umiejętności ucznia: 
− Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.  
− Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela.  
− Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych .  
− Potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach.  
− Bierze udział w niektórych konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym.  
− Rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe.  

 
10. Ocena dostateczna (3)- wiedza i umiejętności podstawowe  

10.1. Wiedza ucznia:  
− Opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym.  
− Zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych 

zagadnień. 
10.2. Umiejętności ucznia: 

− Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji.  
− Potrafi wykonać proste zadania.  
− Wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach.  

 
11. Ocena dopuszczająca (2) - wiedza i umiejętności konieczne  

11.1. Wiedza ucznia:  
− Posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu. 

11.2. Umiejętności ucznia: 
− Potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności 

przy pomocy nauczyciela.  
− Posiadane umiejętności umożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.  

 
12. Ocena niedostateczna (1)- wiedza i umiejętności wymagające poprawy 

12.1. Wiedza ucznia:  
− Posiada duże braki w wiedzy.  
− Nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela. 

12.2. Umiejętności ucznia: 
− Nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela.  
− Braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania. 
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ZASADY KLASYFIKOWANIA, PROMOWANIA ORAZ 
PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCYCH 

 
§ 28 

1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu. Dokładną 
datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na plenarnym posiedzeniu 
poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego.  

 
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  
z zachowania, 

 
 
3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz  oceny z zachowania, z 
zastrzeżeniem ust. 19 

 
3.1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, w której eksponuje się część informacyjną 

uwzględniającą postępy edukacyjne, zmiany w rozwoju ucznia, szczególnie podkreślając sukcesy.  
3.2. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową, 
 
 

4. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych  w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania wg skali, o której mowa w § 27  
pkt. 3.3  oraz w § 29 ust. 5. 

 
5. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną (końcoworoczną) nauczyciel przedmiotu ma obowiązek  

powiadomić wychowawcę o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej. 
5.1. Dopuszcza się przekazanie w/w informacji przez dokonanie w dzienniku wpisania ołówkiem oceny 

niedostatecznej w rubryce do tego przeznaczonej.  
 

5.2. O przewidywanej dla ucznia niedostatecznej ocenie śródrocznej (końcoworocznej) wychowawca 
informuje rodziców ucznia co najmniej na trzy tygodnie przed zakończeniem postępowania 
klasyfikacyjnego. Fakt ten musi być udokumentowany wpisem w dzienniku lekcyjnym. Obowiązek 
dopełnienia wszelkich związanych z tym formalności spoczywa na wychowawcy klasy. 

 
6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona       

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 28 ust. 14 i pkt 14.1. 
 
7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z 

zachowania – wychowawca klasy. 
 
 
8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła stworzy 
uczniowi w miarę możliwości szansę uzupełnienia braków: 
8.1. uczeń zostanie objęty zajęciami wyrównawczymi – o ile są organizowane, 
8.2.  nauczyciel w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) przedstawi, w oparciu o 

wymagania na ocenę dopuszczającą, sposób, w jaki powinien on uzupełnić braki. Fakt ten nauczyciel 
i/lub wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Pod notatką powinien podpisać się rodzic 
(prawny opiekun) 

8.3. uczniowi zapewni się możliwość odrabiania lekcji w świetlicy szkolnej, 
8.4. wychowawca w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego podejmie próbę 

zorganizowania pomocy koleżeńskiej. 
 

9. Uczeń może nie być  klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych , jeżeli brak jest 
podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
9.1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
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9.2. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 
pisemną prośbę  jego rodziców (prawnych  opiekunów) złożoną do Dyrektora Szkoły , Rada 
Pedagogiczna  może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

9.2.1. Rada Pedagogiczna, podejmując decyzję, weźmie pod uwagę uzasadnienie przedstawione w 
podaniu w szczególności: sytuację rodzinną ucznia, ewentualne zdarzenia losowe, opinię 
wychowawcy klasy, opinię pedagoga szkolnego. 

9.3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami). 

9.4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się zgodnie z § 28 ust. 15. 
 

10. Uczeń klasy I – III  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 
10.1. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych 

przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami 
(prawnymi opiekunami ) ucznia.  

 
11. Począwszy od klasy czwartej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie zajęć nauczania uzyskał oceny 
klasyfikacyjne końcoworoczne  wyższe od stopnia niedostatecznego.  

 
12. Uczeń, który  nie spełnił warunków określonych w ust. 11, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą 

klasę z zastrzeżeniem ust. 16 
 
 
13. Począwszy od klasy czwartej, 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 
świadectwo z wyróżnieniem, ust. 19 stosuje się odpowiednio. 

 
14. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy szóstej, uczeń, który w wyniku 

końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać 
egzamin poprawkowy. 

 
14.1. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych wypadkach, takich jak: trudna (kryzysowa) sytuacja rodzinna, 

choroba ucznia, problemy okresu dojrzewania oraz po zapoznaniu się z opinią nauczycieli, którzy 
wystawili oceny niedostateczne, może wyrazić  zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 
dydaktycznych. Rodzice (prawni opiekunowie) lub uczeń muszą wystąpić w tym wypadku z 
podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym uzasadniają prośbę. 

 
15. Egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze 

sztuki , informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 
15.1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich – po 

otrzymaniu pisemnej prośby ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 
15.2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia Dyrektor Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

ucznia. 
15.3. Egzamin poprawkowy (klasyfikacyjny) przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w 

składzie: 
• Dyrektor Szkoły-jako przewodniczący 
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator 
• nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne – jako członek komisji 

15.4. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w 
innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje 
jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły.  

15.5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice 
(prawni opiekunowie) 

15.6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego (klasyfikacyjnego) sporządza się protokół 
zawierający: skład komisji ,termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia. 

15.7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego (klasyfikacyjnego) w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły 
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15.8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę  
z zastrzeżeniem ust. 16. 

 
16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 
jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej, 
16.1. Decyzję o promocji warunkowej podejmuje na wniosek wychowawcy klasy Rada Pedagogiczna po 

przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej ucznia, frekwencji, zaangażowania na zajęciach edukacyjnych 
oraz po zapoznaniu się z opinią nauczyciela przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę 
niedostateczną. 

 
17. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, a ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 18. 
 
18. W miesiącu kwietniu w klasie szóstej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu             

przeprowadza w szkole sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach 
wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.  
18.1. Sprawdzian ten ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

 
19. Ocena śródroczna (końcoworoczna) z religii dla uczniów klas I-VI wyrażona jest w skali cyfrowej 

określonej w § 27 pkt 3.3  i nie jest wliczana do średniej ocen ucznia i nie mają wpływu na promocję czy 
ukończenie szkoły. 

 
 
20. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów statutu w sprawie klasyfikowania i promowania, 

będą rozstrzygane w oparciu o aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. 

 
                                                                          
 

§ 29 
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 

 
 

KLASY I-III 
 

1. W klasach I-III ocena z zachowania ma formę opisową. 
 
2. Nauczyciel przy formułowaniu opisowej oceny z zachowania uwzględnia w szczególności 

funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych. Odpowiednio ocenie podlega: 

2.1. Uznawanie autorytetów 
2.2. Kultura osobista 
2.3. Obowiązkowość, dokładność 
2.4. Zaangażowanie, inicjatywa 
2.5. Kontakty koleżeńskie 
2.6. Poszanowanie własności 
2.7. Słuchanie, wypełnianie poleceń 
2.8. Ekonomiczne wykorzystanie czasu 
2.9. Utrzymywanie porządku wokół siebie 

 
3. Ocenę z zachowania otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) na zakończenie półrocza oraz roku 

szkolnego. 
 
 

KLASY IV-VI 
 

4. Ocena z zachowania ucznia klasy IV-VI uwzględnia w szczególności funkcjonowanie ucznia w 
środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 
Odpowiednio ocenie podlega: 
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4.1. stosunek do obowiązków szkolnych, 
4.2. kultura osobista 
4.3. aktywność społeczna 

 
5. W  klasach IV-VI ocena z zachowania ustalana jest wg skali: 

5.1. wzorowe                 wz 
5.2. bardzo dobre      bdb 
5.3. dobre                       db 
5.4. poprawne                pop 
5.5. nieodpowiednie      ndp 
5.6. naganne      ng 
 

6. Oceny ze sprawowania dzielimy na: 
6.1. bieżące 
6.2. śródroczne 
6.3. końcoworoczne 
 

7. Ocenę z zachowania (śródroczną i roczną) ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
7.1. zasięgnięcie opinii wśród uczniów danej klasy oraz samooceny ucznia dokumentowane jest na 

odpowiednim arkuszu  zawierającym wykaz kryteriów oceniania i przechowywane jest przez 
wychowawcę klasy. 

 
8. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 30 
 
9. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania: 
 

9.1. Stosunek do obowiązków szkolnych: 
 Systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia 
 Wykonywanie poleceń nauczycieli, pracowników szkoły i zarządzeń Dyrektora 
 Systematyczne odrabianie prac domowych 
 Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień 
 Czynny udział w lekcjach 

 
9.2. Kultura osobista: 

 Kulturalny sposób bycia i wyrażania się w szkole i poza szkołą 
 Odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, do 

rodziców, osób dorosłych 
 Dbałość o piękno mowy ojczystej 
 Przestrzeganie zasad bhp w szkole, na drodze, na wycieczce 
 Higiena osobista ucznia, higiena odzieży i wyposażenia uczniowskiego 
 Poszanowanie mienia szkolnego i osobistego uczniów 
 Nieuleganie nałogom 

 
9.3. Aktywność społeczna: 

 Czynny udział w organizacjach uczniowskich (klasowych, szkolnych) oraz wywiązywanie się 
z przyjętych i przydzielonych zadań  

 Podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym 
 Inicjowanie i wykonywanie prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska 
 Umiejętność łączenia zadań społecznych z obowiązkami szkolnymi 
 Angażowanie się w prace społeczne wykonywane poza godzinami lekcyjnymi 

 
10.  Wychowawca klasy obowiązany jest zastosować następujące zasady: 

10.1. uczeń który w półroczu opuścił bez usprawiedliwienia 15 godzin i więcej nie może otrzymać 
oceny wyższej niż dobra 

10.2.  uczeń który w półroczu opuścił bez usprawiedliwienia 25 godzin i więcej nie może otrzymać 
oceny wyższej niż nieodpowiednia 

10.3. trzy spóźnienia nieusprawiedliwione należy potraktować jak jedną nieusprawiedliwioną 
nieobecność 

 
11. Ocena z zachowania nie ma wpływu na: 

11.1. oceny z zajęć edukacyjnych 
11.2. promocję do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 
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12. W przypadku dopuszczenia się przez ucznia drastycznego wykroczenia przeciwko zasadom 

współżycia społecznego i/lub norm etycznych wychowawca po wysłuchaniu opinii Rady 
Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego może dokonać zmiany ustalonej już oceny z 
zachowania na nieodpowiednią lub naganną nawet w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych 
(śródrocznych i końcoworocznych) . 

 

§ 30 
WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ 

PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN 
KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH  

I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ 
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

(ZASTRZEŻENIA DO OCENY KOŃCOWOROCZNEJ) 
 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po 
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
2.1. w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania –roczną ocenę klasyfikacyjną ustala 
komisja 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. 2.1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 
 
4. W skład komisji wchodzą: 

4.1. w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
4.1.1. dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji, 
4.1.2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
4.1.3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 
4.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

4.2.1. dyrektor  szkoły– jako przewodniczący komisji, 
4.2.2. wychowawca klasy, 
4.2.3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
4.2.4. pedagog szkolny,  
4.2.5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
4.2.6.  przedstawiciel rady rodziców. 

 
5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4.1.2, 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  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 oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, zgodnie z zasadami przystępowania do 
egzaminu poprawkowego. 
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7. Z prac komisji sporządza się protokół  stanowiący  załącznik do arkusza ocen ucznia zawierający  
w szczególności: 
7.1. w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

7.1.1. skład komisji, 
7.1.2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1, 
7.1.3. zadania (pytania) sprawdzające, 
7.1.4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
7.1.5. do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych   

    odpowiedziach ucznia. 
7.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

7.2.1. skład komisji, 
7.2.2. termin posiedzenia komisji, 
7.2.3. wynik głosowania, 
7.2.4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1,  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie (nie później niż 30 
września), wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń 
wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez 
komisję jest ostateczna. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VII – PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY 
 

§ 31 
 
1. Głównym celem działań wychowawczych podejmowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Szklarskiej 

Porębie jest wszechstronny rozwój ucznia rozumianym jako: 
1.1.  Wspomaganie go w akceptacji własnej niepowtarzalności. 
1.2. Odkrywaniu własnych możliwości i zachęcania do ich maksymalnego rozwijania oraz 

wykorzystywania w życiu (także poza szkołą) dla dobra własnego i innych. 
2. Program wychowawczy szkoły obejmuje cztery podstawowe cele operacyjne oraz przyporządkowane im 

pożądane efekty : 
2.1. Rozwój intelektualny ucznia 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej 
 umiejętność twórczego myślenia 
 umiejętność korzystania ze źródeł informacji 
 odkrywanie i uświadamianie talentów, możliwości i zdolności ucznia 

2.2. Wychowanie szczęśliwego i asertywnego ucznia 
 samopoznanie i samoocena 
 umiejętność akceptacji siebie 
 określanie i nazywanie uczuć-radzenie sobie ze stresem 
 postawa asertywna   
 samodzielność w podejmowaniu decyzji  
 wysłuchiwanie opinii innych ludzi 
 tolerancja-wpajanie empatii 

2.3. Integracja z rodziną, szkołą i społecznością lokalną 
  Zintegrowanie zespołu klasowego 
 pozytywny klimat emocjonalny w grupie 
 umiejętność rozwiązywania konfliktów 
 umiejętność słuchania i komunikowania się 
 samorządność 
 poczucie przynależności do społeczności lokalnej, Ojczyzny, społeczności europejskiej 
 kultywowanie tradycji narodowych, religijnych i rodzinnych 
 kultywowanie tradycji szkoły 
 czynny udział ucznia w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska 
 wychowanie odpowiedzialnego ucznia 
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2.4 Promocja zdrowia psychicznego i fizycznego 
 właściwe nawyki zdrowotne i higieniczne 
 promocja zdrowego stylu życia 
 uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem od narkotyków 
 umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego 
 uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych, ukazywanie sposobów zapobiegania degradacji 
środowiska naturalnego. 

 
 
 

ROZDZIAŁ  VIII  -  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§   32 
 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 

 
§ 33 

 
1. Święto Patrona Szkoły – Wlastimila Hofmana obchodzone jest co roku w miesiącu kwietniu, w sobotę 

najbliższą dnia 23 kwietnia- urodzin patrona. 
1.1. Rada Pedagogiczna może ustalić inny dzień i miesiąc, w którym zorganizowane zostaną obchody 

święta . 
 
 
 

§ 34   
 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami 
 
 

§ 35   
 

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
. 
 

§ 36    
 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie jego uchwalenia. 
 

§ 37 
 

Statut wchodzi w życie z dniem 28 października 2004 r. 
 
 

Traci moc statut z dnia 18, września 2002 r. 
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