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Niniejszy Statut Szkoły opracowany jest na podstawie: 

1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949 

2. Ustawy z 14 Grudnia 2016 Roku – Prawo Oświatowe – Dz. U. Z 2017r. POZ. 59  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 Lutego 2017r. Poz. 356 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

5. Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) 

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 

r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

7. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

8. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) 
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§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w 

Otwocku. 

2. Siedziba Szkoły mieści się w budynku przy ulicy Czerskiej 21 w Otwocku. 

3. Organem prowadzącym jest Piotr Krzysztof Kubajek – osoba fizyczna. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, zgodnie z 

przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie. 

5. Szkoła jest niepubliczną, ośmioklasową szkołą podstawową działającą na prawach i 

obowiązkach szkoły publicznej. 

6. W Szkole prowadzi się klasy dotychczasowego Niepublicznego Gimnazjum im. 

Noblistów Polskich w Otwocku. 

1) Uczniowie gimnazjum w ostatnim roku nauki przystępują obowiązkowo do 

egzaminu gimnazjalnego; 

2) Proces kształcenia, wychowania i opieki odbywa się w oparciu o ustawę o 

systemie oświaty i rozporządzenia wydane na jej podstawie. 

7. Szkoła prowadzi dokumentację oraz używa pieczęci urzędowych zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

8. Tablice i pieczęcie urzędowe zawierające nazwę i adres Szkoły.  

9. W Szkole obowiązuje uczniów jednolity strój - mundurek. 

1) strój codzienny ucznia/uczennicy stanowią białe i/lub błękitne koszulki polo, w 

przypadku dziewcząt - szare plisowane spódnice lub sukienki princeski, a w 

przypadku chłopców -  szare garniturowe spodnie / spodenki, dodatkowo sweterki 

/ kamizelki w kolorze blue royal bądź marynarki; wszystkie górne elementy 

garderoby mają naszytą tarczę Szkoły; 

2) strój galowy / apelowy obowiązuje podczas apeli, uroczystości  szkolnych, 

wycieczek do miejsc nauki i kultury, podczas reprezentowania Szkoły na 

zewnątrz ( konkursy, koncerty); strój stanowią biała koszula z kołnierzykiem oraz 
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w przypadku dziewcząt - szare plisowane spódnice lub sukienki princeski, i fuller, 

a w przypadku chłopców -  szare garniturowe spodnie / spodenki i krawat, 

dodatkowo sweterki / kamizelki w kolorze blue royal bądź marynarki; 

3) strój sportowy ucznia stanowią biała koszulka sportowa, spodenki sportowe lub 

legginsy, spodnie dresowe, bluza dresowa oraz obuwie sportowe; 

4) w szkole obowiązuje obuwie zmienne - czyste, wygodne, z antypoślizgową 

podeszwą, dostosowane do stroju. 

 

§ 2 

Cele i zadania Szkoły 

 

1. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom pełnego rozwoju intelektualnego, 

emocjonalnego, społecznego, fizycznego, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami 

psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, przepisach 

wydanych na jej podstawie oraz wymienione w niniejszym Statucie, respektując 

zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z 

Powszechnej Deklaracja praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, 

Konwencji o Prawach Dziecka oraz w programie wychowawczo – profilaktycznym. 

3. Szkoła stwarza uczniom warunki do twórczego rozwoju, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne, w 

szczególności poprzez: 

1) umożliwienie zdobywania wiedzy ogólnej, zgodnej z aktualnym stanem nauki, na 

wysokim poziomie merytorycznym; 

2) zapewnienie uczniom realizacji autorskiego programu wychowawczo – 

profilaktycznego i stworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniem własnych 

zainteresowań ucznia; 
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3) dbanie o rozwój umysłowy, moralno – etyczny i fizyczny uczniów między innymi 

poprzez: 

a. organizowanie różnorodnych uroczystości, imprez kulturalnych i 

artystycznych; 

b. stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia; 

c. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie, 

środowisku, państwie, narodzie, społeczeństwie i świecie; 

d. zapewnienie uczniom poszanowania ich godności osobistej, wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej; 

e. umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

f. kształcenie w duchu tolerancji, otwartości, humanizmu i patriotyzmu; 

przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, globalnych, 

ekonomicznych kraju i świata, kulturze światowej i lokalnej, środowisku 

lokalnym; 

g. kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów cech osobowości: przedsiębiorczość, 

kreatywność, samodzielność, a także umiejętność samokształcenia i 

doskonalenia się, skutecznego komunikowania się i nawiązywania kontaktów 

interpersonalnych; 

h. upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska w kraju i na 

świecie; 

i. umożliwienie rozwijania poszczególnych zainteresowań uczniów w zakresie 

przez nich preferowanym i zakresie możliwym do zrealizowania przez Szkołę; 

j. zapewnienie pomocy w nauce uczniom mającym trudności w nauce; 

k. wychowanie ku wartościom wpisanym w podstawę programową kształcenia 

ogólnego oraz innym respektowanym w Szkole. 
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4. Klasy dotychczasowego Niepublicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w 

Otwocku realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie w oparciu o: 

1) podstawę programową kształcenia ogólnego; 

2) szkolny zestaw programów nauczania przyjęty przez radę pedagogiczną; 

3) zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne; 

4) program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły; 

5) szkolne plany nauczania i plany pracy; 

6) zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

5. Uwzględniając indywidualne potrzeby dzieci, Szkoła zapewnia uczniom wsparcie i 

współpracę z psychologiem, pedagogiem, logopedą. 

6. Szkoła organizując procesy edukacyjne uczniów uwzględnia wnioski z analizy 

wyników dotychczasowych osiągnięć ucznia oraz jego możliwości psychofizyczne. 

7. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji 

istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub 

wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć 

edukacyjnych lub zakres treści nauczania. 

8. W miarę potrzeb Szkoła zapewnia uczniom opiekę medyczną. 

 

§ 3 

Organy Szkoły 

 

1. Organami Szkoły są: 

1) Organ prowadzący szkołę; 

2) Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności - Wicedyrektor; 

3) Rada Pedagogiczna; 

4) Samorząd Uczniowski; 

5) Rada Rodziców, o ile zostanie powołana. 
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2. Do obowiązków Organu prowadzącego należy: 

1) odpowiedzialność za działalność szkoły; 

2) zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki; 

3) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym 

w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. 

zm.25)), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;  

5) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

sprawdzianów egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie. 

3. Do obowiązków Dyrektora należy: 

1) kierowanie Szkołą; 

2) organizowanie procesu dydaktyczno- wychowawczego; 

3) prowadzenie polityki kadrowej; 

4) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 

5) sprawowanie opieki nad uczniami; 

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

7) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 

8) reprezentowanie Szkoły; 

9) nadzór nad pracownikami niepedagogicznymi; 

10) administrowanie budynkiem szkoły; 

11) zarządzanie finansami Szkoły;  

12) organizowanie i realizacja przebiegu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 

przeprowadzanych w szkole; 
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13) realizowanie zaleceń wynikających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

szkole; 

14) stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń oraz 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły; 

15) współpraca z pielęgniarką lub higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 

opieki. 

4. Do obowiązków Wicedyrektora należy: 

1) sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy 

umysłowej, dokonywanie koniecznych poprawek, opiniowanie go na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej - czuwanie nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i 

uczniów; 

2) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie właściwej 

dokumentacji, rozliczanie nauczycieli zastępujących z prawidłowego odbycia 

zastępstw i zapisu w dziennikach zajęć; 

3) terminowe informowanie nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, 

prowadzenie ich dokumentacji; 

4) kontrolowanie i gromadzenie informacji o prowadzonych zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ocenianie zagospodarowania czasu wolnego 

uczniów; 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

6) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły i/lub działań w jego 

zastępstwie. 

5. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem Szkoły za 

realizację programu dydaktyczno - wychowawczego. 

1) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły; 
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2) Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy 

pedagogiczni Szkoły, bez względu na rodzaj stosunku pracy i wymiar czasu 

pracy; 

3) posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy 

lub na wniosek minimum 1/3 jej członków, a także na wniosek prowadzącego 

Szkołę; 

4) kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy o systemie 

oświaty, rozporządzeń wykonawczych i Regulaminu Rady Pedagogicznej; do 

kompetencji Rady pedagogicznej należy: 

a. zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę 

szkoły lub placówki; 

b. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub 

placówki; 

d. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub 

placówki;  

e. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;  

f. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole 

lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki 

oraz radę rodziców;  

g. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

5) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a. organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli 

szkoła lub placówka takie kursy prowadzi; 

b. projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 
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c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

d. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału 

nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

6. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

1) zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego (zarządu) 

określa regulamin przygotowany przez opiekuna samorządu oraz przedstawicieli 

klas IV - VIII, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym; 

2) Opiekunem Samorządu jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, na 

wniosek Samorządu; 

3) Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi lub 

Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły; 

4) Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu; 

5) Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić Radę wolontariatu. 

7. Rada Rodziców, o ile zostanie powołana, jest organem opiniodawczo-doradczym  

i stanowi reprezentację wszystkich rodziców uczniów Szkoły. 

1) Tryb pracy Rady Rodziców określa jej regulamin, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły ani innymi przepisami prawa; 

2) Rada Rodziców z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i może 

występować z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Organu 

Prowadzącego Szkołę. 

 

§ 4 

Organizacja pracy Szkoły 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy liczący 16 uczniów. 
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2. W sytuacjach szczególnych prowadzący Szkołę ma prawo wyrazić zgodę na 

zwiększenie liczebności klasy.  

3. W Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Otwocku przy 

zaistnieniu w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych 

dopuszcza się organizację nauczania niektórych przedmiotów w klasach łączonych, w 

tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziałach równoległych jak i w następujących 

po sobie poziomach.  

4. Każdym oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

5. Szkoła jest czynna w godzinach 7.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku. Obowiązkowe 

zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.30 do 15.30. 

6. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej przed i po lekcjach, w dniach i 

w godzinach funkcjonowania szkoły. 

7. Szkoła zapewnia możliwość spożycia ciepłego posiłku w ciągu dnia. 

8. Szkoła realizuje podstawy programowe ustalone dla publicznej szkoły podstawowej 

oraz realizuje ustalone przez MEN zasady klasyfikowania i promowania uczniów. 

9. Szkoła wydaje świadectwa na zasadach takich samych jak szkoły publiczne. 

10. W działalności dydaktycznej i wychowawczej dyrektor Szkoły i nauczyciele mogą 

stosować rozwiązania autorskie, przedstawione Radzie Pedagogicznej i 

zaakceptowane przez Dyrektora Szkoły. 

11. Szkoła w celu zapewnienia pełnego rozwoju uczniów współpracuje z placówkami 

oświatowymi i naukowymi w zakresie diagnozowania, egzaminów językowych, badań 

i nowych rozwiązań pedagogicznych. 

12. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z 

zakresu kształcenia ogólnego, obowiązkowego języka obcego nowożytnego oraz 

religii i/lub etyki; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a. zajęcia z języków obcych nowożytnych innych niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 
www.noblisci.edu.pl 05-400 Otwock, ul. Czerska 21, tel. 883-700-315 

 
11 



 

b. zajęcia wychowania do życia w rodzinie, 

c. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa: 

a.i. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

a.ii. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

a.iii. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

a.iv. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

13. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt 12, organizuje Dyrektor szkoły, za zgodą 

Organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców.  

14. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych, określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora. 

15. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami 

uczniów oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

16. Szczegółową organizację pracy Szkoły określają jej regulaminy opracowane przez 

Dyrektora oraz inne organy Szkoły, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej oraz Organu prowadzącego. 

17. Działalność Szkoły finansowana jest: 

1) ze środków własnych prowadzącego Szkołę; 

2) z opłat wnoszonych przez Rodziców; 

3) z dotacji budżetu gminy, zgodnie z art. 90 Ustawy z dn. 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz.U. nr 95, poz.1277); 

4) darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych. 

18. Wysokość czesnego oraz wpisowego ustala prowadzący Szkołę. Zmiana wysokości 

czesnego może wynikać z inflacji lub innych ważnych przyczyn podanych do 

wiadomości Rodzicom z miesięcznym wyprzedzeniem. 

19. Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są wpłacać czesne oraz inne opłaty z góry, do 

piątego dnia miesiąca, za który wnosi się opłatę. Opóźnienia we wniesieniu czesnego 

wiążą się z koniecznością zapłaty odsetek w wysokości 0,2% za każdy dzień 

opóźnienia. 
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20. Rodzice lub opiekunowie uczniów zobowiązani są do płacenia czesnego od 01.09. do 

31.08. br. szkolnego (o formie i sposobie płatności szczegółowo informuje umowa 

zawarta z Rodzicami/ opiekunami). 

21. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole lub skreślenia z listy uczniów wpisowe  

i czesne za rozpoczęty miesiąc nauki nie podlegają zwrotowi, a niewpłacone będą 

egzekwowane. 

22. Zajęcia dodatkowe, nieobjęte ofertą szkoły oraz uczestnictwo uczniów w imprezach 

pozaszkolnych (teatr, kino, wycieczki kilkudniowe) są odpłatne.  

23. Szkoła organizuje zbiorowe ubezpieczenie uczniów na wniosek Rady Rodziców, 

opłacane przez Rodziców. 

24. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. 

 

§ 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły – prawa, obowiązki i zadania 

 

1. Nauczyciele mają prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów; 

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi; 

3) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody 

wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym; 

4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy; 

5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 

2. Nauczyciele mają obowiązek: 

1) stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętych programów, 

2) dbania o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach i w czasie między zajęciami; 

3) jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów;  

4) systematycznego udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i 

uzyskanych ocenach z nauki i zachowania; 

5) udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji; 
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6) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością; 

7) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej i zespołów przedmiotowych; 

8) sumiennego wykonywania powierzonych obowiązków. 

3. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów; 

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, 

udziału w życiu szkoły; 

3) wnoszenia wniosków, uwag, spostrzeżeń do pracy szkoły. 

4. Pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek: 

1) zgłaszania dyrektorowi wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i osób 

przebywających w szkole (nauczycielowi pod nieobecność dyrektora); 

2) wspierania nauczycieli w organizacji uroczystości/przedsięwzięć w szkole; 

3) informowania nauczycieli i dyrektora o wszelkich niestosownych zachowaniach 

uczniów; 

4) sumiennie wykonywać obowiązki wynikające z zawartej umowy o pracę; 

5) przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz innych, wynikających z Regulaminu 

Szkoły. 

5. Do zadań nauczycieli i innych pracowników Szkoły w zakresie zapewniania 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę należy: 

1) rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem dzieci;  

2) współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów zagrożonych 

uzależnieniem; 

3) podejmowanie działań interwencyjnych zgodnych z obowiązującymi w Szkole 

procedurami;  

4) wspieranie uczniów w ich rozwoju, motywowanie do podejmowania różnych form 

aktywności; 

5) systematyczne ocenianie efektów podejmowanych działań wychowawczych i 

zapobiegawczych, informowanie na śródrocznym i rocznym zebraniu Rady 

Pedagogicznej o efektach swoich działań w tym zakresie;  
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6) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz w trakcie wycieczek poprzez:  

7) przestrzeganie obowiązujących regulaminów dotyczących bezpieczeństwa 

uczniów podczas zajęć oraz regulaminu wycieczek szkolnych,  

8) kontrolowanie pod względem BHP miejsca, w którym odbywają się zajęcia,  

9) samodzielne usuwanie zagrożenia lub niezwłoczne poinformowanie o nim 

dyrektora Szkoły,  

10) sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach,  

11) pełnienie dyżurów na przerwach wg harmonogramu zatwierdzonego przez 

dyrektora Szkoły,  

12) sprowadzanie uczniów klas po zakończonych zajęciach edukacyjnych do szatni 

oraz odprowadzanie uczniów na świetlicę;  

13) bezwzględne przestrzeganie regulaminu dyżurów przez nauczycieli, w 

szczególności:  

a. punktualne rozpoczynanie dyżuru i ciągła obecność nauczyciela w miejscach 

podlegającym nadzorowi; 

b. aktywne pełnienie dyżuru; 

c. reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów; 

d. zastąpienie nieobecnego nauczyciela na dyżurze zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem; 

e. zakaz opuszczenia miejsca dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego 

nauczyciela; 

f. zgłaszanie dyrektorowi Szkoły sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci; 

g. natychmiastowe informowanie dyrektora Szkoły o zaistniałym wypadku i 

podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy; 

14) na początku roku szkolnego zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na 

terenie Szkoły i poza nią przez wychowawcę oddziału;  
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15) sprawowanie opieki nad uczniami uczęszczającymi na zajęcia świetlicowe i 

przebywającymi w świetlicy przed i po zajęciach edukacyjnych, przez nauczyciela 

świetlicy; 

16) sprawowanie opieki przez nauczyciela bibliotekarza nad uczniami korzystającymi 

z księgozbioru podręcznego i stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej;  

17) pełnienie dyżurów na korytarzach szkolnych i w szatni przez pracowników obsługi 

podczas przerw międzylekcyjnych i w czasie trwania zajęć;  

18) kontrolowanie przez pracowników obsługi osób wchodzących na teren Szkoły i 

zgłaszanie tego faktu dyrektorowi Szkoły; 

19) reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu 

uczniów przez pracowników administracji i obsługi zgodnie z obowiązującymi 

procedurami 

6. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje 

lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

7. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie 

szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, 

zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

8. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik szkoły powinien zwrócić się do osób 

postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby 

zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora. 

9. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora 

szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

10. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły 

odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna. 

11. W celu realizacji swych zadań dydaktycznych Dyrektor szkoły powołuje zespoły 

przedmiotowe i/lub zadaniowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub 

przedmiotów pokrewnych, lub przedstawicieli różnych przedmiotów. 

12. Cele i zadania zespołów obejmują: 
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1) programy nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych proponują 

nauczyciele, Rada Pedagogiczna opiniuje programy, a dyrektor dopuszcza je do 

użytku Szkoły. Wszystkie programy tworzą szkolny zestaw programów nauczania, 

który zatwierdza Rada Pedagogiczna; 

2) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich  

3) do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników; 

4) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych; 

5) uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania zgodnie; 

6) z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu MEN; 

7) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

8) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów; 

9) opracowanie metod badania wyników nauczania; 

10) zgłaszanie zapotrzebowania na wyposażenie pracowni; 

11) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego; 

12) współpraca przy rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

13) organizowanie konkursów przedmiotowych. 

13. W celu realizacji zadań wychowawczych Rada Pedagogiczna powołuje zespół 

wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów, pedagoga i 

psychologa. Do zadań zespołu wychowawczego należy: 

1) opracowanie projektu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz 

przedstawienie ich do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej; 

2) monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki; 

3) opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów; 

4) opracowanie i zatwierdzenie procedur nagradzania i karania uczniów; 

5) analizowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków z analizy efektów 

pracy wychowawczej Szkoły. 

14. Pracą zespołu kieruje przewodniczący lub koordynator powołany przez dyrektora. 

15.  Proponowane standardy innowacyjnej pracy nauczyciela i/lub zespołu nauczycieli: 
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1) Innowacje pedagogiczne powinny być wprowadzone na podstawie 

zdiagnozowanych potrzeb szkoły i lokalnego środowiska oraz z jego udziałem.  

2) Nauczyciele muszą zostać dokładnie zapoznani z sensownością i zasadami 

wprowadzania innowacji oraz regulacjami prawnymi, które dotyczą tego 

zagadnienia, aby poczuli się pewnie i bez obaw podejmowali działalność 

nowatorską.  

3) Należy precyzyjnie określić zadania do realizacji oraz koszty, które wynikają z 

wdrożenia innowacji.  

4) Proces wdrażania innowacji powinien być monitorowany.  

5) Należy opracować narzędzia, które pozwolą zmierzyć czy cele zostały osiągnięte.  

6) W szkole powinien funkcjonować system motywowania i nagradzania 

nauczycieli-innowatorów.  

7) W szkole powinien działać system informacji o działalności innowacyjnej. 

16. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej: 

1) szkolenia; 

2) konkursy; 

3) korzystanie z bazy danych; 

4) udział w projektach; 

5) współorganizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć. 

 

§ 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

I. CELE I ZAKRES OCENIANIA 

 

1. Wewnętrzny System Oceniania zwany dalej WSO reguluje zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów  

w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Otwocku. 
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2. Zasady przeprowadzania zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów regulowane są 

przez odrębne przepisy. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę. 

4. Ocenianie jest integralną częścią procesu kształcenia, które spełnia funkcję 

klasyfikacyjną i diagnostyczną: 

1) funkcja klasyfikacyjna oceny służy zróżnicowaniu oraz uporządkowaniu wiedzy 

uczniów zgodnie z ustaloną skalą. Jest ona użyteczna zwłaszcza przy: 

a. ocenie poziomu opanowania wiedzy w dłuższym czasie, 

b. różnicowaniu i selekcji uczniów ze względu na dalsze ścieżki kształcenia, 

c. porównaniu efektywności programów nauczania, 

d. porównywaniu osiągnięć uczniów ze standardami, 

e. informowaniu o postępach dziecka. 

2) funkcja diagnostyczna oceny wspiera rozwój ucznia, na bieżąco kontroluje jego 

postępy i określa indywidualne potrzeby. Jest ona szczególnie potrzebna przy: 

a. opisie rozwoju kompetencji ucznia, 

b. planowaniu procesu nauczania, 

c. przekazywaniu informacji zwrotnej dla ucznia oraz jego rodziców, 

d. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ucznia, 

e. określaniu efektywności stosowanych na lekcjach metod. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma zatem na celu: 

a. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, 

b. uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności 

przewidzianych   programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym 

zakresie, 

c. pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań, 
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d. wdrażanie i ukierunkowywanie ucznia do systematycznej i samodzielnej pracy, 

e. dostarczenie rodzicom /prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o 

postępach, specjalnych uzdolnieniach i trudnościach ucznia, 

f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej.  

g. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

i tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

h. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju i 

kierunku dalszej pracy. 

6. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie, zgodnie z 

wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania oraz z przyjętym w planie dydaktycznym 

nauczyciela harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. 

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

8. Wymagania edukacyjne zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania są 

dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

II.            ELEMENTY OCENIANIA 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne składa się z poszczególnych działań: 

1) opracowanie   przez   nauczycieli   wymagań   edukacyjnych oraz informowanie o 

nich uczniów i rodziców /prawnych opiekunów; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania - system punktowy; 

3) ocenianie bieżące; 

4) wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i na koniec roku szkolnego oraz 

warunków ich poprawiania; 

5) określenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

6) każdą ocenę nauczyciel uzasadnia w sposób określony w PSO; 
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7) każdej ocenie towarzyszy informacja zwrotna wyrażona w sposób określony w 

PSO; 

8) informacja zwrotna zawiera: wyszczególnienie dobrych elementów pracy ucznia, 

odnotowanie tego, co wymaga poprawienia i wskazówki w jaki sposób uczeń 

powinien poprawić pracę i jak powinien pracować dalej. 

 

III.    PROCEDURA INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW 

 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich 

rodziców /prawnych opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) zasadach oceniania z każdego przedmiotu zawartych w Przedmiotowym Systemie 

Oceniania, które nie mogą być sprzeczne z zasadami zawartymi w WSO, 

3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

4) formach oceniania bieżącego, 

5) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców / prawnych opiekunów o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania 

zachowania. 

3. Informacje o postępach ucznia w nauce są przekazywane rodzicom / prawnym 

opiekunom na bieżąco w formie wpisów do dziennika elektronicznego oraz podczas 

dni otwartych i zebrań, których terminy ustalone są na początku roku szkolnego. 

Rodzice mają obowiązek na bieżąco sprawdzać wpisy w dzienniku elektronicznym 

oraz uczestniczyć w spotkaniach z nauczycielami organizowanymi w szkole. 

4. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie czytają na bieżąco wpisów w dzienniku 

elektronicznym, nie uczestniczą w zebraniach dla rodziców, nie kontaktują się  
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z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne w trakcie dni 

otwartych i zebrań, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w 

nauce. 

5. Miesiąc (najpóźniej 30 dni) przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej na godzinie wychowawczej i na zebraniu z rodzicami, 

wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych 

opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych 

przedmiotów oraz o przewidywanej ocenie z zachowania.  

6. W przypadku przewidywanej oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub/i 

oceny niedostatecznej z jednego lub kilku obowiązkowych zajęć edukacyjnych, rodzic 

/prawny opiekun poświadcza tę informację datą i podpisem, a w razie nieobecności 

rodzica/prawnego opiekuna na zebraniu, informacja o przewidywanej ocenie 

niedostatecznej przesyłana jest listem poleconym na adres zamieszkania ucznia. 

 

IV. JAWNOŚĆ OCENIANIA 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów. 

2. Uczniowie jak i rodzice uczniów mają stały dostęp do dziennika elektronicznego, co 

także spełnia zasadę jawności oceniania. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom / prawnym opiekunom na 

zasadach i/lub w terminie określonym przez Dyrektora szkoły i/lub nauczycieli. 

4. Inna dokumentacja szkolna dotycząca ucznia może być udostępniana jedynie do 

wglądu na każde życzenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka. 

5. W czasie dni otwartych rodzice uczniów mają możliwość wglądu do prac pisemnych 

swego dziecka oraz konsultacji ocen z nauczycielem po uprzednim umówieniu 

spotkania. 
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6. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom 

na zajęciach dydaktycznych. Prace pisemne zawierają krótkie pisemne uzasadnienie 

oceny, w którym nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez 

ucznia w porównaniu z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem 

lub sprawdzianem. 

7. W przypadku kartkówek uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale obowiązkowo 

praca ta powinna być opatrzona krótkim komentarzem w jaki sposób uczeń powinien 

nadrobić braki. 

8. Dokumentację z przeprowadzonych egzaminów sprawdzających, poprawkowych  

i klasyfikacyjnych udostępnia się na pisemny wniosek rodzica lub ucznia skierowany 

do Dyrektora szkoły. 

9. Dyrektor szkoły w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, 

udostępnia do wglądu prowadzoną przez placówkę dokumentację tych egzaminów. 

10. Dokumentacja jest przedstawiana stronie zainteresowanej w obecności 

przewodniczącego konkretnej komisji przeprowadzającej sprawdzian lub egzamin. 

11. Przewodniczący komisji, obecny w trakcie udostępniania dokumentacji jest 

obowiązany szczegółowo omówić przebieg tego egzaminu oraz wskazać mocne  

i słabe strony ucznia, a także dokonać porównania odpowiedzi pisemnych i ustnych z 

wymaganiami edukacyjnymi. 

 

V. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
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1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - 

terapeutycznym opracowanym dla ucznia; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających 

opracowanym dla ucznia; 

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej– na 

podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

opracowanym dla ucznia; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych 

w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy  

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  Zwolnienie lekarskie z zajęć 

wychowania fizycznego zwalnia ucznia z wykonywania konkretnych 

czynności/ćwiczeń. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony 

w tej opinii. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
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niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej odpowiednie warunki, zwalnia 

ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z 

nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu 

kształcenia w danym typie szkoły. 

7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony". 

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z 

tych zajęć. 

10. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 

obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

11. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

 

VI. OCENIANIE W KLASACH    I – III 

 

1. Na poziomie I etapu edukacyjnego ocena śródroczna i końcoworoczna oceniająca, 

diagnozująca i prognozująca poziom umiejętności i wiadomości ucznia, jak również 

ocena z zachowania jest oceną opisową. 

2. Ocenianie bieżące jest również opisowe i polega na krótkim, opisowym ocenianiu prac 

pisemnych, prac plastycznych i innych form oceniania umiejętności i wiadomości 

ucznia. 
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3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się także stosowanie ocen w skali 1-6 lub też 

pieczątek z krótkim opisem i / lub obrazkiem. Taka alternatywa w ocenianiu bieżącym 

jest tylko czynnikiem motywującym i ułatwiającym szybki przekaz informacji 

dotyczącej osiągnięć ucznia. 

4. Opis postępów w nauce obejmuje osiągnięcia ucznia w zakresie edukacji 

polonistycznej, społecznej, matematycznej, przyrodniczej, językowej, muzycznej, 

plastycznej i ruchowej. 

5. Ocena końcoworoczna z religii/etyki oraz języka francuskiego lub innych zajęć 

dodatkowych w klasach I - III może być wystawiana w skali od 1-6 lub w formie 

oceny opisowej. 

6. Ocena opisowa zawiera w sobie opis sposobu pracy i osiągnięć ucznia. 

7. Wystawiając ocenę opisową nauczyciel bierze pod uwagę: 

1) zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek, 

2) stopień opanowania materiału, 

3) dobór form i metod w poszukiwaniu rozwiązania problemu, 

4) umiejętność stawiania pytań i formułowania problemów. 

8. Ocena opisowa omawia, a nie klasyfikuje poziom i poprawność wykonywanej  pracy, 

znosi porównywanie i selekcję ucznia, kształci postawę otwartą, twórczą samodzielną 

i odpowiedzialną. 

9. W odniesieniu do rodzica / prawnego opiekuna ocena opisowa umożliwia 

dokładniejsze poznanie sposobu funkcjonowania dziecka w szkole i w klasie, 

informuje o rozwoju i konkretnych umiejętnościach dziecka oraz o wymaganiach 

programowych. Wskazuje kierunek ewentualnej dodatkowej pracy z dzieckiem. 

10. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu od nauczyciela 

w ciągu tygodnia od daty pisania sprawdzianu. 

11. Wszystkie testy przygotowane przez nauczycieli oraz inne sprawdziany pisemne są do 

wglądu rodziców u nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego. 

12. Testy, sprawdziany i karty osiągnięć ucznia gromadzone są w indywidualnych 

teczkach ucznia. 
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13. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia kl. I – III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców / 

prawnych opiekunów ucznia. 

 

VII.   OCENIANIE W KL. IV-VIII 

 

1. Oceny końcoworoczne ustala się w stopniach wg. następującej skali: 

1) Celujący  - zapis cyfrowy – 6; skrót – cel; 

2) Bardzo dobry - zapis cyfrowy – 5; skrót – bdb; 

3) Dobry - zapis cyfrowy – 4; skrót – db; 

4) Dostateczny - zapis cyfrowy – 3; skrót -dost; 

5) Dopuszczający - zapis cyfrowy – 2; skrót – dop; 

6) Niedostateczny - zapis cyfrowy – 1; skrót – ndst. 

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaku „+” (podwyższającego 

ocenę) z wyłączeniem oceny celującej (6) oraz oceny niedostatecznej (1).  

3. Ocenie może towarzyszyć krótka recenzja słowna charakteryzująca bardziej 

szczegółowo osiągnięcia dziecka. 

4. W ocenianiu semestralnym i końcoworocznym nie stosuje się znaków (+) plus i minus 

(-). 

5. Formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy) mogą być oceniane za 

pomocą punktów przeliczanych na procenty, a następnie na oceny wg. następujących 

progów procentowych: 

1) 0 – 29% - niedostateczny - 1; 

2) 30 – 44% - dopuszczający- 2; 

3) 45-49% - dopuszczający plus - 2+; 

4) 50 – 69 % - dostateczny - 3; 

5) 70- 74% - dostateczny plus- 3+;  

6) 75 – 84% - dobry - 4; 
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7) 85-89% - dobry plus - 4+; 

8) 90 – 94% - bardzo dobry - 5;  

9) 95-100 % - bardzo dobry plus - 5+; 

10)  ponad 100% podstawy programowej - celujący - 6; 

4. W przypadku uczniów z zaleconym dostosowaniem wymagań i poziomu oceniania stosuje 

się następujące progi: 

1) 0 – 24% - niedostateczny - 1; 

2) 25 – 39% - dopuszczający- 2; 

3) 40 - 44% - dopuszczający plus - 2+; 

4) 45 – 64 % - dostateczny - 3; 

5) 65 - 69% - dostateczny plus- 3+;  

6) 70 – 74% - dobry - 4; 

7) 75 - 84% - dobry plus - 4+; 

8) 85 – 89% - bardzo dobry - 5;  

9) 90-100 % - bardzo dobry plus - 5+; 

10)  ponad 100% podstawy programowej - celujący - 6; 

 

VIII.  OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

 

1. Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, 

światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne. 

2. Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości oraz umiejętności uczniów w zakresie 

treści nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem postępów ucznia. 

3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie 

pisemnych prac uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac 

twórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji, 

samooceny dokonanej przez ucznia oraz innych form wynikających ze specyfiki 

poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
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4. Stosuje się formy ustne: odpowiedzi, wypowiedzi w klasie (aktywność na lekcji), 

recytacje, sprawdziany techniki czytania i czytania ze zrozumieniem i formy pisemne: 

kartkówki, prace klasowe, sprawdziany, dyktanda, testy, zadania domowe, referaty, 

projekty, przedmiotowe badania wyników nauczania, testy kompetencji. 

5. Pisemna praca klasowa musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i 

odnotowana w dzienniku lekcyjnym.  

6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone w danej klasie nie więcej niż trzy prace 

klasowe lub duże prezentacje. 

7. Gdy zapowiedziany sprawdzian nie mógł odbyć się w wyznaczonym terminie z 

powodu nieobecności nauczyciela, wówczas nauczyciel wraz z uczniami ustala nowy 

termin dogodny dla uczniów.  

8. Sprawdziany obejmujące treści nauczania z ostatnich trzech lekcji (kartkówki) mogą 

być przeprowadzone bez uprzedzenia. 

9. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu od nauczyciela 

w ciągu 10 dni roboczych od daty pisania sprawdzianu. 

10. Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego i 

udostępnione do wglądu na prośbę rodziców /prawnych opiekunów.  

11. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny dopuszczającej i niedostatecznej z 

każdej pisemnej pracy klasowej w terminie do dwóch tygodni od daty otrzymania 

sprawdzonej pracy.  Obydwie oceny są wstawiane do dziennika i brane pod uwagę 

przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej. 

12. Jeżeli uczeń nie uczestniczy w sprawdzianie pisemnym z powodu choroby 

(nieobecność usprawiedliwiona) jest zobowiązany do napisania danego sprawdzianu w 

ciągu tygodnia po ustaniu choroby. Przysługuje mu również prawo do jednej poprawy 

pracy klasowej. 

13. Indywidualne poprawy prac klasowych bądź pisanie zaległej pracy klasowej odbywa 

się wyłącznie w godzinach konsultacji przedmiotowych określonych przez 

nauczyciela. 
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14. Jeżeli nieobecność ucznia na sprawdzianie pisemnym jest nieuzasadniona i 

nieusprawiedliwiona, traci on prawo do poprawy tej pracy klasowej. Zobowiązany jest 

napisać sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

15. Uczniowie niećwiczący danego dnia muszą przedstawić nauczycielowi WF pisemne 

zwolnienie z wykonywania konkretnych czynności od rodziców lub lekarza. 

16. Uczniowie niećwiczący są obecni na lekcjach wychowania fizycznego i uczestniczą w 

lekcji w sposób wskazany przez nauczyciela, chyba że przedstawią pisemne 

zwolnienie ze szkoły. 

17. Nieprzygotowanie do zajęć oznacza brak pracy domowej, wiedzy i/lub umiejętności 

na zajęciach.  

18. Nieprzygotowanie wynikające z braku stroju, materiałów, przyborów szkolnych 

oznaczane jest w  punktowym systemie oceniania zachowania. 

19. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych są zawarte w 

opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom / prawnym 

opiekunom Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO). 

20. Rodzic /prawny opiekun może usprawiedliwić maksymalnie tygodniową nieobecność 

dziecka w szkole. Honorowana jest tylko forma pisemna usprawiedliwienia. 

21. Dłuższe niż 7-dniowe nieobecności dziecka w szkole muszą być usprawiedliwione 

zwolnieniem lekarskim. 

22. Wszystkie nieobecności dziecka w szkole muszą być zgłoszone do godziny 8:00 do 

sekretariatu szkoły. 

23. W przypadku nieobecności niezgłoszonej szkoła monituje nieobecność dziecka i 

ustala przyczyny nieobecności dziecka z rodzicami / opiekunami prawnymi. 

24. Wyjazdy / nieobecności planowane ucznia w ciągu roku szkolnego wymagają zgody 

wychowawcy, a wyjazdy / nieobecności planowane na dłużej niż tydzień – Dyrektora 

Szkoły. 

25. Uczeń zobowiązany jest do samodzielnego nadrobienia przerobionego w czasie jego 

nieobecności materiału ze wszystkich przedmiotów. 
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26. Uczniowie kl. IV-VIII szkoły podstawowej, którzy w wyniku klasyfikacji 

końcoworocznej uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych 4,75 i co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania otrzymują promocję z wyróżnieniem do klasy programowo 

wyższej. 

27. Do obliczania średniej arytmetycznej z klasyfikacji końcoworocznej lub semestralnej 

oceny wlicza się oceny z obowiązkowych zajęć dodatkowych, religii i/lub etyki.  

28. W przypadku, gdy uczeń uczęszcza jednocześnie na religię i etykę – sumuje się liczbę 

ocen końcoworocznych i wylicza średnią, którą zaokrągla się na korzyść ucznia. 

29. Uczeń i rodzice zostają poinformowani o przewidywanych ocenach na co najmniej 20 

dni roboczych przed klasyfikacją. 

30. Proponowana ocena semestralna lub końcoworoczna może ulec podwyższeniu lub 

obniżeniu (również do oceny niedostatecznej). 

31. Uczeń, który otrzyma niedostateczną ocenę semestralną lub nauczyciel stwierdzi, że 

poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie 

nauki w klasie programowo wyższej zobowiązany jest do uczęszczania na zajęcia 

wyrównawcze. 

32. Uczeń klasy VIII ma obowiązek przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. W przypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie – uczeń nie otrzymuje promocji do 

następnej klasy.  W sytuacji, gdy nieobecność spowodowana jest przyczyną niezależną 

od ucznia – wyznaczany jest termin dodatkowy przeprowadzenia egzaminu. 

 

IX.    KRYTERIA USTALANIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen bieżących i klasyfikacyjnych, jakie winni 

spełniać uczniowie: 

1) Celujący:         poziom wymagań wykraczający: 

a. pełne opanowanie materiału objętego programem nauczania w danej klasie, 

umiejętność łączenia wiedzy z różnych dyscyplin w spójną całość, 
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b. zgodne z aktualnym stanem wiedzy rozumienie pojęć i związków oraz 

samodzielne i nietypowe rozwiązywanie problemów i wyjaśnienie zjawisk, 

c. samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami w teorii oraz 

w praktyce w sytuacjach nietypowych, proponowanie własnych i oryginalnych 

rozwiązań, 

d. stosowanie poprawnego języka i stylu, swoboda wypowiedzi w mowie  

e. i piśmie, wysoki stopień precyzji wypowiedzi, 

f. stosowanie terminów naukowych z danej dziedziny wiedzy. 

2) Bardzo dobry:      poziom wymagań: rozszerzający: 

a. pełne opanowanie materiału objętego programem nauczania w danej klasie, 

umiejętność łączenia wiedzy z różnych dyscyplin w spójną całość, 

b. poprawne rozumienie pojęć i związków oraz samodzielne rozwiązywanie 

problemów i wyjaśnianie zjawisk, 

c. umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce w nowych sytuacjach, 

samodzielne korzystanie z różnych źródeł informacji, 

d. stosowanie poprawnego języka i stylu, posługiwanie się terminologią 

charakterystyczną dla poszczególnych dziedzin wiedzy: wypowiedzi spójne i 

precyzyjne, 

e. stosowanie terminów naukowych z danej dziedziny wiedzy. 

3) Dobry: poziom wymagań: dopełniający: 

a. większościowe opanowanie materiału programowego, umiejętność łączenia 

wiedzy z różnych dyscyplin w spójną całość, 

b. poprawne rozumienie pojęć i związków oraz wyjaśnienie zjawisk, 

c. stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych, 

rozwiązywanie problemów w sposób przekazany przez nauczyciela, 

d. poprawność językowa, drobne usterki stylistyczne, 

e. znajomość terminologii z danej dziedziny wiedzy. 

4) Dostateczny: poziom wymagań podstawowy: 
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a. opanowanie wiadomości i umiejętności w podstawowym zakresie ujętych  

w programie, w tym umiejętności logicznego ich łączenia, 

b. poprawne rozumienie podstawowych pojęć oraz wyjaśnienie ważniejszych 

zjawisk, 

c. stosowanie przy pomocy nauczyciela wiadomości i umiejętności teoretycznych 

i praktycznych w sytuacjach typowych, często powtarzających się, 

d. niewielkie i nieliczne błędy językowe i stylistyczne; język zbliżony do 

potocznego, mała spójność wypowiedzi, 

e. stosownie podstawowych terminów. 

5) Dopuszczający: poziom wymagań konieczny: 

a. niepełna znajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości 

luźno powiązane, 

b. rozumienie podstawowych pojęć, wyjaśnienie z pomocą nauczyciela zjawisk 

często występujących z życiu codziennym, 

c. stosownie typowych, często powtarzanych wiadomości i umiejętności do 

rozwiązywania zadań o niewielkim stopniu trudności, 

d. liczne błędy językowe i stylistyczne, 

e. trudności w stosowaniu terminów. 

6) Niedostateczny: poziom braku osiągnięcia podstawowych wymagań: 

a. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i 

umiejętności na poziomie wymagań koniecznych zawartych w programie 

nauczania / podstawie programowej oraz nie jest w stanie rozwiązać / wykonać 

zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. 

 

X. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA 

 

1. Ocena zachowania uwzględnia dbałość o rozwój własnej osobowości oraz 

funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: spełnianie obowiązków szkolnych, 

kulturę osobistą, zaangażowanie w pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska oraz 
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respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych (m. 

in. postawa wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych). 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz 

na promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły. 

3. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu punktów 

przyznanych także przez  innych nauczycieli i pracowników szkoły.  

4. Przy przyznawaniu punktów i ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub ograniczeń na zachowanie ucznia na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej o 

uprawnieniach poradni publicznej. 

5. Śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania wychowawca ustala na podstawie 

systemu punktowego, którego szczegółowe zapisy stanowią załącznik do Statutu 

Szkoły.  

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest oceną ostateczną. 

7. Informacje dotyczące zachowania, należne punkty uczniów powinny być zgłaszane / 

oznaczane na bieżąco. 

8. Informacja o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania zostaje 

przekazana uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) na dwa tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej: 

1) uczniom – podczas zajęć; 

2) rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej na zebraniu z wychowawcą w 

dniu ustalonym przez szkołę. 

9. Informacja o zagrożeniu oceną naganną zachowania zostaje przekazana co najmniej 

miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w 

następujący sposób: 

1) uczeń jest informowany ustnie na spotkaniu z wychowawcą; 

2) rodzice (prawni opiekunowie) są informowani ustnie na zebraniu z rodzicami i 

potwierdzają fakt przyjęcia informacji podpisem w  dzienniku lekcyjnym; w 
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przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu; informacja 

o zagrożeniu zostaje wysłana listem poleconym (dowód nadania listu poleconego 

jest traktowany jako potwierdzenie odbioru informacji). 

10. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

1) po zapoznaniu się z przewidywaną oceną klasyfikacyjną zachowania uczeń lub 

rodzic może wnieść do wychowawcy pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie 

oceny; wniosek musi zawierać uzasadnienie; 

2) wniosek należy złożyć nie później niż 2 dni licząc od dnia zebrania z rodzicami, na 

którym zapoznaje się z propozycją oceny rocznej; 

3) wychowawca uwzględniając okoliczności życiowe i domowe oraz uwarunkowania 

psychomotoryczne ucznia ponownie rozpatruje opinie o zachowaniu ucznia 

wyrażone przez nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego ucznia; 

a. rozmowa ucznia z wychowawcą na temat oczekiwań ucznia wobec oceny z 

zachowania i odniesienie tych oczekiwań do szkolnych kryteriów oceniania  

zachowania (w rozmowie może uczestniczyć rodzic); 

4) wychowawca co najmniej 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej ustala roczną ocenę zachowania i informuje o niej ucznia i 

jego rodziców (prawnych opiekunów). 

11. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, o ile nie zostaną wniesione zastrzeżenia dotyczące trybu i zasad ustalania 

oceny. 

12. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona  

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –  

wychowawczych. 

13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która ustala 

 
www.noblisci.edu.pl 05-400 Otwock, ul. Czerska 21, tel. 883-700-315 

 
35 



 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

14. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca  klasy; 

3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

15. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) wynik głosowania, 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

16. Protokół z prac komisji stanowi załącznik do arkusza ocen i jest podstawą zmiany 

oceny lub pozostawienia oceny bez zmian. 

17. Uchwałą Rady Pedagogicznej uczeń sprawiający liczne problemy wychowawcze, 

stanowiący zagrożenie dla innych członków społeczności szkolnej, łamiący zasady 

współżycia społecznego i przepisy prawa może być skreślony z listy uczniów. 

18. Wniosek o skreślenie ucznia może być złożony przez dyrektora szkoły, wychowawcę 

bądź też innego pracownika pedagogicznego szkoły. 

 

XI. OGÓLNE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW UWZGLĘDNIONE W 

SYSTEMIE PUNKTOWYM 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Uczeń: 

1) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 
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2) aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, 

3) dokłada wszelkich starań, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. 

2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. Uczeń: 

1) pełni dyżury i wywiązuje się właściwie z innych powierzonych mu zadań na 

terenie szkoły i klasy, 

2) uczestniczy   w   pracach   społecznych,   uroczystościach, zajęciach edukacyjnych 

w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły. Uczeń: 

1) właściwie zachowuje się na uroczystościach szkolnych, szanuje ceremoniał 

szkolny, dostosowuje ubiór stosownie do sytuacji, 

2) nosi mundurek szkolny, 

3) dba o dobre imię szkoły, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

4) jest uczciwy. 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej. Uczeń: 

1) używa form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami oraz 

innymi osobami, 

2) dba o kulturę języka zarówno w mowie jak i piśmie. 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób. Uczeń: 

1) przestrzega zasad higieny zdrowotnej zgodnie z normami przyjętymi dla danego 

wieku, 

2) dba o estetykę ,czystość i poszanowane pomocy naukowych, dydaktycznych, 

3) dba o czystość ciała i schludny adekwatny do sytuacji szkolnej wygląd, 

4) dba o bezpieczny, kulturalny wypoczynek na przerwach śródlekcyjnych, 

5) dba o estetykę klasy, korytarzy i innych pomieszczeń szkolnych, szanuje mienie 

szkolne, 

6) jest wolny od nałogów. 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Uczeń: 

1) Używa form grzecznościowych, 

2) Przestrzega zasad kulturalnego zachowania także poza szkołą, 
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3) Dba o wytwory cudzej pracy i własnej, 

4) Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji. 

7. Okazywanie szacunku innym osobom. Uczeń: 

1) Tworzy atmosferę wzajemnej życzliwości, koleżeństwa, tolerancji, 

2) Nie przejawia zachowań agresywnych w stosunku do innych osób, 

3) Szanuje opinie, postawy, przekonania innych osób, 

4) Nie narusza swym postępowaniem godności innych, 

5) W stosunku do innych nie używa wulgaryzmów ani innych obraźliwych słów lub 

gestów. 

 

XII. SKALA OCEN, SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA  

ZACHOWANIA UCZNIÓW 

 

1. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania zawarte w systemie punktowym 

podawane są do wiadomości rodziców i uczniów na początku roku szkolnego.  

2. Szczegółowy system punktowy jest również dostępny w sekretariacie Szkoły, 

świetlicy szkolnej, każdej sali lekcyjnej. 

3. Szczegółowy system punktowy stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 

4. Ocena zachowania w klasach I - III jest oceną opisową.  

5. Ocenę zachowania w klasach IV - VIII ustala się według następującej skali: 

a. wzorowe – wz; 

b. bardzo dobre – bdb; 

c. dobre – db; 

d. poprawne – popr; 

e. nieodpowiednie – ndp; 

f. naganne – nag. 

5.  Ocena zachowania ucznia obniżona do nieodpowiedniej lub nagannej wymaga 

pisemnego uzasadnienia wychowawcy klasy danego ucznia zatwierdzonego przez całą 
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Radę Pedagogiczną. Uzasadnienie zostaje dołączone do protokołu klasyfikacyjnego z 

posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

 

 

XIII.     KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 

 

1. 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. 

2. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikowanie śródroczne uczniów 

przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. 

3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz 

oceny zachowania. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy. W przypadku prowadzenia 

zajęć edukacyjnych przez kilku nauczycieli ocena jest ustalana wspólnie. 

5. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona zgodnie z postanowieniami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania może być zmieniona jedynie w wyniku 

egzaminu sprawdzającego lub w przypadku oceny niedostatecznej – egzaminu 

poprawkowego. 

6. Na miesiąc (najpóźniej 30 dni) przed końcoworocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej na godzinie wychowawczej i na zebraniu z 

rodzicami, wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz o przewidywanej ocenie z 

zachowania. Fakt ten odnotowany jest w dzienniku. 

7. W przypadku przewidywanej oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub/i 

oceny niedostatecznej z jednego lub kilku obowiązkowych zajęć edukacyjnych, rodzic 
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(prawny opiekun) poświadcza tę informację podpisem, a w razie nieobecności rodzica 

(prawnego opiekuna) na zebraniu, informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej 

przesyłana jest listem poleconym na adres zamieszkania ucznia. 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej Rada Pedagogiczna stwierdzi, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki  

w klasie programowo wyższej, wychowawca wraz z rodzicami i psychologiem 

szkolnym podejmą kroki w celu zdiagnozowania sytuacji i podjęcia kroków w celu 

znalezienia najlepszego rozwiązania tej sytuacji. 

9. Wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom 

uczniów są odnotowane w dokumentacji szkolnej. 

 

XIV.     ZASADY PROMOWANIA UCZNIÓW 

 

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

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne 

końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych 

przypadkach (np. choroba, trudna sytuacja rodzinna, problemy emocjonalne ucznia) 

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.1, nie otrzymuje promocji i 

powtarza tę samą klasę.  

 

 

XV.   ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalania oceny klasyfikacyjnej z powodu 
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nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności może zdawać z nich egzaminy  klasyfikacyjne. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej i 

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

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu składa uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

5. Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

nauki poza szkołą .W tym wypadku egzamin nie obejmuje następujących 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się również oceny z 

zachowania. 

7. Klasyfikacyjny egzamin semestralny obejmuje wyłącznie zrealizowane treści 

kształcenia z danego semestru, egzamin końcoworoczny jest sprawdzeniem treści 

realizowanych w trakcie całego roku szkolnego. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem 

pkt.9. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami /prawnymi opiekunami  po złożeniu stosownej prośby. Termin egzaminu 

ustala Dyrektor Szkoły. Przyjmuje się, że najwłaściwszymi terminami egzaminu 

klasyfikacyjnego są dla  klasyfikacji śródrocznej 2 tygodnie po zakończeniu ferii 
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zimowych, a dla klasyfikacji końcoworocznej  - do 31 sierpnia danego roku 

szkolnego. 

11. Czas trwania egzaminu wynosi od 45 do 90 minut i jest zależny od specyfiki zajęć 

edukacyjnych i poziomu kształcenia. Czas trwania egzaminu ustala przewodniczący 

komisji. 

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W 

skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

komisji. 

13. W czasie egzaminu mogą być obecni w charakterze obserwatora rodzice/ prawni 

opiekunowie zdającego ucznia. 

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami /prawnymi opiekunami ucznia liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, termin egzaminu 

klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, który jest przechowywany w dokumentacji 

szkolnej jako załącznik do arkusza ocen. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem przypadku 

stwierdzenia, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły postępuje zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o warunkach i sposobie oceniania oraz klasyfikowania. 

17. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu w 

wyznaczonym terminie i zostało to zgłoszone w ciągu 2 dni może przystąpić do niego 
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w najbliższym terminie określonym przez przewodniczącego komisji w porozumieniu 

z uczniem i jego rodzicami / opiekunami prawnymi. 

18. Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

 

XVI.  ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

 

1. Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji 

uzyskał jedną ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy. W 

wyjątkowych, indywidualnie rozpatrywanych przypadkach Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. O dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego decyduje Rada 

Pedagogiczna. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii 

letnich po złożeniu przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) stosownej 

prośby. 

4. Prośba do Dyrektora szkoły składana jest w ostatnim tygodni nauki przed Radą 

Pedagogiczną zatwierdzającą wyniki rocznej klasyfikacji. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

6. W skład komisji wchodzą: 

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

– jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

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

członek komisji. 

4) Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia przystępującego do egzaminu może być 

zwolniony z udziału w pracy komisji na jego prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 
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tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

7. Narzędzia do przeprowadzenia egzaminu konstruuje nauczyciel danego przedmiotu. 

Narzędzie pomiaru zatwierdza przewodniczący komisji. 

8. Egzamin obejmuje wyłącznie zrealizowane treści kształcenia z danego przedmiotu. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

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

uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu zatwierdza wyniki egzaminu. 

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

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

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, ale nie później niż do 30 września danego 

roku szkolnego. 

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, lub do niego nie przystąpił z 

nieusprawiedliwionych przyczyn, nie uzyskuje promocji i powtarza klasę. 

 

XVII.  ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO 

 

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 z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 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: 
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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) w przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę zachowania 

w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Podanie o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego powinno zawierać uzasadnienie 

wniesienia odwołania się od oceny ustalonej przez nauczyciela tj. podanie powodów, 

dla których, zdaniem ucznia lub jego rodziców, ocena jest zaniżona przez nauczyciela. 

4. W przypadku prośby o umożliwienie uzyskania oceny wyższej z zachowania 

uzasadnieniem może być tylko: 

1) ponad 30 – dniowa ciągła nieobecność na zajęciach lekcyjnych spowodowana 

chorobą i udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, 

2) trudna sytuacja rodzinna, która mogła mieć wpływ na zachowanie ucznia 

3) zdarzenie losowe, które mogło mieć wpływ na osiągnięcia edukacyjne i 

zachowania ucznia. 

5. Brak podania przyczyn o których mowa w pkt. 4 może uczynić odwołanie 

nieskutecznym. 

6. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej zgodnie z poziomem 

wymagań na ocenę, o którą ubiega się uczeń. Z plastyki, muzyki, wychowania 

fizycznego, techniki i informatyki przeprowadza się zadania praktyczne.  

7. Czas trwania egzaminu, narzędzie pomiaru, skład komisji określa się tak jak  

w egzaminie poprawkowym.  

8. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu trzech dni od dnia złożenia podania 

przez rodziców (prawnych opiekunów). 

9. Komisja, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego: 

1) podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, 

2) pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku 

egzaminu. 

 
www.noblisci.edu.pl 05-400 Otwock, ul. Czerska 21, tel. 883-700-315 

 
45 



 

10. Dokumentacja egzaminu sprawdzającego określona jest tak jak przy egzaminie 

poprawkowym. 

11. Od wyniku egzaminu sprawdzającego nie przysługuje odwołanie. 

12. Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu zatwierdza wyniki egzaminu. 

13. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do stworzenia właściwych warunków 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego  

i sprawdzającego (postępowanie zgodne z przepisami prawa oświatowego, informacja, 

wyposażenie, sala) oraz atmosfery korzystnej dla ucznia. 

14. Wszelkie zmiany w WSO zgodne z prawem mogą być dokonane poprzez uchwałę 

Rady Pedagogicznej. 

 

XVIII. ZASADY PRZEPROWADZENIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

1. Uczeń dotychczasowego Niepublicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w 

Otwocku jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest zespołowym, 

planowym działaniem uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 

2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie 

programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści 

albo mieć charakter interdyscyplinarny. 

3. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić 

ucznia z realizacji projektu. 

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie ukończenia 

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów: 

1) odpowiedzialności za własne postępy; 

2) podejmowania grupowych pomysłów; 
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3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) umiejętności stosowania teorii w praktyce; 

6) umiejętności samoorganizacji i kreatywności; 

7) przygotowania do publicznych wystąpień; 

8) samodzielności i podejmowania aktywności. 

6. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W 

trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z 

zewnątrz lub innych nauczycieli. Projekt obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu; 

2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu. 

7. Nauczyciele w terminie do 20 września każdego roku szkolnego zgłaszają do 

Dyrektora szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu 

projektu dokonywane jest na karcie projektu zawierającej : 

1) Temat projektu; 

2) Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna; 

3) Cele projektu; 

4) Czas realizacji; 

5) Wielkość grupy ; 

6) Sposoby realizowania projektu; 

7) Sposób prezentacji; 

8. W terminie do 30 września Dyrektor i wicedyrektor oraz koordynator ds. projektu 

edukacyjnego dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich 

realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, 

innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz 

atrakcyjności.  
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1. 9. Uczeń ma  możliwość zgłoszenia własnego,  kompletnego tematu projektu 

edukacyjnego w terminie do 30 września.  

9. W terminie do 15 października Dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów 

Edukacyjnych. Tematy projektów umieszcza się na stronie internetowej Szkoły oraz 

na tablicy informacyjnej. 

10. Uczniowie zainteresowani realizacja konkretnego projektu składają wychowawcy 

klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu 

projektu przypada na 31 października. 

11. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania 

prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna 

projektu.  

12. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków 

i nauczyciela – opiekuna projektu. 

13. Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela/nauczycieli – opiekuna projektu 

opracowuje Kartę Pracy Zespołu zawierające:  

1) Tytuł Projektu; 

2) Skład zespołu; 

3) Opiekun; 

4) Zadania do wykonania; 

5) Osoby odpowiedzialne; 

6) Termin realizacji; 

7) Materiały potrzebne do realizacji; 

8) Potwierdzenie wykonania wraz z datą; 

9) Podpis nauczyciela; 

10) Uwagi, zalecenia; 

14. Prezentacje projektów powinny odbyć się do końca maja każdego roku szkolnego. 

W uzasadnionych przypadkach prezentacje projektów mogą być wydłużone do dnia 

klasyfikacji rocznej. 

15. Dopuszcza się następujące formy prezentacji: 
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1) konferencja naukowa połączona z wykładami; 

2) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami; 

3) przedstawienie teatralne, inscenizacja; 

4) książka, broszura, gazetka; 

5) prezentacja multimedialna; 

6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska; 

7) happening, marsz; 

8) sesja dyskusyjna; 

9) inna, za zgodą opiekuna. 

16. Realizacja projektu obejmuje: 

1) wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły; 

2) opracowanie Karty Pracy Zespołu; 

3) zbieranie materiałów i ich selekcja; 

4) spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającego: 

a. określenie tematu, 

b. określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej, 

c. określenie formy realizacji, 

d. określenie sposobu prezentacji, 

e. wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielem, 

f. ustalenie zasad dyscypliny pracy, 

g. wyznaczenie kryteriów oceny; 

5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu. 

17. Końcowa ocena wynika z oceny trzech elementów: 

1) oceny efektu końcowego (wytworu), a w szczególności: 

a. zawartość merytoryczna, treść; 

b. zgodność z tematem projektu; 

c. oryginalność; 

d. kompozycja; 

e. stopień wykorzystania materiałów źródłowych; 
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f. estetyka i staranność; 

g. trafność dowodów i badań; 

h. wartość dydaktyczna i wychowawcza; 

2) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności: 

a. zaangażowanie ucznia; 

b. pomysłowość i innowacyjność; 

c. umiejętność pracy w grupie; 

d. udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań; 

e. stopień trudności zadań; 

f. terminowość wykonania przydzielonych zadań; 

g. poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań; 

h. pracowitość; 

i. udział w prezentacji; 

3) oceny prezentacji, w tym: 

a. poprawność językowa; 

b. słownictwo specjalistyczne; 

c. efekt artystyczny; 

d. atrakcyjność; 

e. estetyka; 

f. technika prezentacji;  

g. stopień zainteresowania odbiorców; 

h. poprawność udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi odbiorcom. 

4) Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 30. 

a. efekt końcowy (wytwór) – 5 punktów; 

b. wkład pracy ucznia – 20 punktów; 

c. prezentacja – 5 punktów. 

5) Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez 

wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w statucie szkoły. 
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6) Przy podsumowaniu nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i opinię 

jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. 

wyniki ankiet, dyskusji. 

7) Skala punktowa przeliczana jest na oceną z przedmiotu, w ramach którego uczeń 

realizował projekt: 

a. 27 – 30: bardzo dobry; 

b. 22 – 26: dobry; 

c. 15 – 21: dostateczny; 

d. 9 – 14: dopuszczający; 

e. 0 – 8: niedostateczny; 

8) Ocena opisowa projektu dla poszczególnych ocen ustalana jest przez zespół 

nauczycieli klas gimnazjalnych.  

18. W przypadku, gdy uczeń w określonym przez Dyrektora szkoły terminie nie zgłosi 

swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia 

do jednego z zespołów. 

19. Wychowawca jest koordynatorem udziału uczniów w projekcie edukacyjnym, tzn. 

kontroluje udział wychowanków w pracach zespołów i dopilnowuje, aby każdy 

wychowanek w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu 

edukacyjnego. 

20. Wychowawca prowadzi rejestr udziału wychowanków w projekcie edukacyjnym. 

21. Ocena z projektu edukacyjnego jest oceną cząstkową zachowania i nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

22. Temat projektu oraz informację o uczestnictwie w realizacji projektu wpisuje się 

na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

23. Do arkusza ocen ucznia dołącza się Kartę Projektu Edukacyjnego zawierającą:  

1)      Pieczątka szkoły; 

2)     Rok szkolny realizacji; 

3)     Nazwisko i imię ucznia; 

4)     Klasa; 
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5)     Temat projektu; 

6)     Termin rozpoczęcia projektu; 

7)     Termin zakończenia projektu; 

8)     Opiekun/opiekunowie projektu; 

9)     Przedmiot(y), w ramach którego realizowany był projekt; 

10)  Ocena opisowa; 

11) Podpis opiekuna/opiekunów projektu; 

12)  Podpis Dyrektora Szkoły. 

 

 

XIX. ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

 

1. W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania 

ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego zwany dalej „egzaminem 

gimnazjalnym”. 

2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z 

zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

geografii, fizyki i chemii; 

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 

nowożytnego. 

3. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu języka obcego 

nowożytnego, którego uczy się jako przedmiotu obowiązkowego. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają Dyrektorowi szkoły pisemną 

deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część 

trzecią egzaminu gimnazjalnego. 

5. W deklaracji, o której mowa w ust. 5 podaje się również informację o zamiarze 
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przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym. 

6. Deklarację, składa się w terminie określonym przez Centralna Komisję 

Egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin 

gimnazjalny. 

7. Informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego oraz informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, dołącza się do 

dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu w Szkole.  

8. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

9. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

10. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada 

Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor szkoły. 

11. Procedurę przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, prawa i obowiązki uczniów 

oraz nauczycieli, szczególne okoliczności na czas egzaminu w Szkole regulują 

przepisy prawa w tym zakresie, informator egzaminu gimnazjalnego opracowany 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz procedury egzaminacyjne opracowane 

w Szkole. 

 

XX. ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

1. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Ukończenie szkoły podstawowej oraz przystąpienie do sprawdzianu ósmoklasisty 

umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych. 

3. Wymagania oraz procedurę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, prawa i 

obowiązki uczniów oraz nauczycieli, szczególne okoliczności na czas egzaminu w 

Szkole regulują przepisy prawa w tym zakresie, informator egzaminu ósmoklasisty 
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opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz procedury egzaminacyjne 

opracowane w Szkole. 

4. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na promocję ucznia i ukończenie szkoły 

podstawowej.  

 

§ 7 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

 

1. Doradztwo zawodowe prowadzone w Szkole ma na celu umożliwienie uczniowi: 

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i 

własnych predyspozycji zawodowych; 

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku oraz procesów na nim zachodzących 

i praw nim rządzących; 

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i 

umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy; 

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych, zgodnych z 

potrzebami rynku pracy oraz własnymi predyspozycjami zawodowymi; 

5) planowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej. 

2.  Doradztwo edukacyjno – zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich 

członków Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, 

przy współpracy rodziców i placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni 

psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy, przedstawicieli organizacji 

zrzeszających pracodawców.  

3.  Doradztwo edukacyjno – zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem zróżnicowanych 

działań np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradca zawodowym, warsztaty, 

wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, praktyki, wolontariat, spotkania 

z przedstawicielami zawodów, szkół i uczelni i ich absolwentami. 
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4.  Doradztwo edukacyjno - zawodowe realizowane w Szkole uwzględnia treści z 

zakresu: 

1) poznawania różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych; 

2) diagnozowania własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – 

zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń 

zdrowotnych; 

3) konfrontacji własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i 

pracodawców; 

4) planowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej; 

5) analizy potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i 

międzynarodowym rynku pracy; 

6) radzenia sobie w sytuacjach trudnych, związanych z aktywnością zawodową, np. 

poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, 

zmiana zawodu; 

7) uzyskiwanie podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem 

oświaty; 

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. 

5. Program Doradztwa Zawodowego jest tworzony na początku każdego roku szkolnego.  

6. Koordynatorem programu jest wychowawca klasy. 

7. Program dopuszczony jest do użytku przez Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej i wpisany do zestawu programów nauczania w Szkole. 

8. Program Doradztwa Zawodowego zawiera następujące punkty: 

1) podstawy programu; 

2) cele pracy wychowawczo – edukacyjnej w zakresie doradztwa zawodowego; 

3) zadania realizatorów programu; 

4) formy i sposoby realizacji programu; 

5) treści tematyczne realizowane na poszczególnych poziomach nauczania. 

9. Program Doradztwa Zawodowego stanowi odrębny dokument szkolny. 
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§ 8 

Uczniowie i Rodzice – Prawa i Obowiązki 

 

1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania 

godności osobistej. 

2. Uczeń ma w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 

2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym; 

3) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

4) jawnej i umotywowanej oceny z zachowania i postępów w nauce; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających 

bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub 

psychicznej oraz do poszanowania jego godności osobistej; 

8) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową; 

3. Do obowiązków ucznia w szczególności należy: 

1) stosowanie się do zaleceń dyrektora i nauczycieli, dotyczących realizacji programu 

dydaktyczno-wychowawczego; 

2) udział w obowiązkowych i wyrównawczych zajęciach lekcyjnych oraz 

systematyczne przygotowywanie się do nich – każda nieobecność podczas w/w 

zajęć musi być usprawiedliwiona przez rodziców lub opiekunów ucznia; 

3) przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem 

wszystkich dorosłych i rówieśników; 

4) dbałość o dobre imię Szkoły; 

5) kulturalne i życzliwe zachowanie się na terenie Szkoły i jak poza jej terenem; 

6) odpowiednie zachowanie podczas wyjść i wycieczek szkolnych: 
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a. trzymanie się grupy, 

b. przestrzeganie zasad wskazanych przez opiekuna i/lub kierownika 

wycieczki, 

c. w trakcie wyjść, wycieczek szkolnych obowiązuje zakaz posiadania 

telefonów  komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych; w 

wyjątkowych sytuacjach wychowawca/kierownik wycieczki może wyrazić 

zgodę na zabranie telefonów komórkowych celem wykonania zdjęć; 

7) nieużywanie  na terenie Szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych bez zezwolenia; 

8) w wyjątkowych sytuacjach oraz za zgodą nauczyciela korzystanie z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły jest 

dopuszczone pod warunkiem nienaruszania innych przepisów prawa, w tym 

ustawy o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich; 

9) noszenie mundurku szkolnego, a w ustalone dni noszenie stroju galowego; 

10) obowiązuje zakaz noszenia ekstrawaganckich ozdób i fryzur, malowania włosów, 

paznokci, makijażu. 

4. Rodzice mają prawo do: 

1) dostępu do informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci; 

2) rzetelnej informacji o ocenach, postępach w nauce i zachowaniu dziecka; 

3) wsparcia ze strony Szkoły w razie problemów wychowawczych; 

4) partnerskiego współdziałania i aktywnego udziału w życiu Szkoły (imprezy, 

uroczystości); 

5) do szacunku ze strony wszystkich pracowników szkoły. 

5. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności 

dziecka i nie zaniedbywać ich; 

2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki Szkoły 

skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania; 
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3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły, informowania wychowawcy o 

przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania nieobecności 

dziecka na piśmie w terminie 7 dni  od powrotu do szkoły; 

4) informować Szkołę telefonicznie o nieobecności dziecka w dniu kiedy 

nieobecność ma nastąpić, do godziny 8.00; 

5) informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę  

i zachowanie dziecka; 

6) uczęszczania na wszystkie zebrania i spotkania z nauczycielami; 

7) stosowania się do zasad przyjętych w Statucie Szkoły oraz umowie o naukę. 

6. Utrudnianie pracy szkoły oraz uniemożliwienie realizacji celów dydaktyczno - 

wychowawczych, np. bezpodstawne kwestionowanie wyboru programów nauczania, 

podręczników, doboru nauczycieli i wychowawców klas, negatywne wpływanie na 

atmosferę i stosunki międzyludzkie oraz nieprzestrzeganie zasad panujących w szkole, 

mogą skutkować rozwiązaniem umowy o naukę: 

1) Decyzję o rozwiązaniu umowy o naukę podejmuje uchwałą Rada Pedagogiczna po 

uprzednim poinformowaniu o takim zamiarze Rodziców/Opiekunów dziecka oraz 

zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego; 

2) O podjętej decyzji rozwiązania umowy o naukę Dyrektor Szkoły powiadamia 

pisemnie Rodziców/Opiekunów w terminie trzech dni; 

3) Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo odwołania od podjętej uchwały do 

Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji; 

4) Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor szkoły. 

 

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA  

PRAW UCZNIA 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo do wniesienia skargi do 

wychowawcy.  

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.  
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3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.  

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie.  

5. Skargi i wnioski nienależące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego 

ze wskazaniem właściwego adresu. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

7. Z wyjaśnienia skargi/ wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki 

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.  

8. Wnoszący skargę otrzymuje pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.  

9. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.  

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZŁAMANIA PRAW UCZNIA 

 

1. Skargę ma prawo wnieść uczeń, rodzic, wychowawca, ustawowy przedstawiciel 

(rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 dni od 

daty zajścia.  

2. Skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora Szkoły. 

3. Skargi i wnioski powinny być składane przez zainteresowane strony w formie 

pisemnej. 

4.  Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane. 

5. Rozpatrywanie skarg następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. 

6. Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, 

wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły. 

7. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, zobowiązuje się wnoszącego 

skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni, z jednoczesnym 

pouczeniem, że nieusunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozstrzygnięcia.  

8. Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, 

instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji, pozostałe 
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przekazuje w ciągu 7 dni, właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis 

skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.  

9. Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały.  

10. Dyrektor Szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej 

sprawie. 

11. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie 

rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz trybie odwoływania się od 

wydanej decyzji w terminie do 14 dni.  

12. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji.  

13. Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane kary były jasno określone 

(stopniowane), współmiernie do przewinienia, stosowane w trybie określonym w 

statucie. 

14. W przypadku poniesienia już kary nie ujętej w Statucie Dyrektor Szkoły uchyla 

nałożoną karę. 

15. Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do Dyrektora Szkoły poprzez wychowawcę, 

pedagoga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożenia kary.  

16. Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu, rozmowę 

z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi wychowawczemu, 

Radzie Pedagogicznej.  

17. Dyrektor może karę uchylić lub zmienić, jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna do 

przewinienia.  

18. Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie do 14 dni. 

19. Od decyzji dyrektora uczeń, rodzice, prawny opiekun mogą się odwołać do instancji 

wyższej. 

 

§ 9 

Rodzaje nagród przyznawanych w Szkole i sposób ich przyznawania 

 

1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień i nagród dla uczniów. 
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2. Wobec wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się 

następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) ustna pochwała wychowawcy klasy; 

2) ustna pochwała dyrektora; 

3) wytypowanie ucznia do stypendium Ministra Edukacji Narodowej lub 

Prezesa/Stypendium Organu Prowadzącego; 

4) dyplom ukończenia klasy pierwszej; 

5) dyplom ukończenia klasy drugiej; 

6) dyplom ukończenia klasy trzeciej; 

7) odznaka „Wzorowego Ucznia” przyznawana przez Radę Pedagogiczną podczas 

rady klasyfikacyjnej (przy założeniu, że uczeń otrzymał wzorowe zachowanie, a 

lub w przypadku klas I – III na wniosek wychowawcy, dla ucznia spełniającego 

wymagania  zapisane w systemie punktowym); 

8) tytuł „Świetlicowca Roku” przyznawany uczniowi, który najczęściej uzyskiwał 

tytuł „Świetlicowca Miesiąca” w danym roku szkolnym; 

9) dyplomy Dyrektora Szkoły za działalność statutową, przyznawane podczas 

zakończenia roku szkolnego (Samorząd Uczniowski, wolontariat, koła 

zainteresowań); 

10) list gratulacyjny Dyrektora Szkoły do rodziców ucznia przyznawany podczas 

zakończenia roku uczniom ósmej klasy (przy założeniu, że uczeń otrzymał 

promocję z wyróżnieniem w klasie szóstej i siódmej); 

11) wpis do Złotej Księgi Absolwentów – wpisuje się uczeń, który ukończył szkołę z 

wyróżnieniem – średnia ocen 5,0 i powyżej oraz wzorowe zachowanie. 

12) wobec rodziców uczniów wykazującym się szczególną aktywnością w działaniach 

na rzecz szkoły Dyrektor Niepublicznej Szkoły im. Noblistów Polskich w 

Otwocku przyznaje Statuetkę z Podziękowaniami i wręcza ją podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. Statuetka może być przyznana również na wniosek 

członka Rady Pedagogicznej. 

 
www.noblisci.edu.pl 05-400 Otwock, ul. Czerska 21, tel. 883-700-315 

 
61 



 

3. Przyznanie nagrody poparte dowodami, osiągnięciami, ocenami ucznia może zgłosić 

każdy z członków rady pedagogicznej podczas spotkania. 

4. Przyznanie nagrody potwierdzane jest głosowaniem członków Rady Pedagogicznej. 

5. Nad głosowaniem oraz zasadnością przyznania nagrody, zgodnej ze Statutem Szkoły 

czuwa Dyrektor Szkoły. 

 

§ 10 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary 

 

1. Wobec uczniów nie przestrzegających norm i zasad obowiązujących w Szkole stosuje 

się następujący system kar: 

1) ustne upomnienie wychowawcy klasy; 

2) ustne upomnienie dyrektora; 

3) pisemna uwaga wychowawcy klasy; 

4) nagana dla ucznia; 

5) zakaz udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych; 

6) czasowe zawieszenie udziału w kołach zainteresowań; 

7) skreślenie z listy uczniów. 

2. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu 

do Rady Pedagogicznej. 

3. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest 

zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. 

4. Rodzice ucznia, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób 

lub szkoły, zobowiązani są do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody; 

5. decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły. 

6. Procedura nagradzania i karania uczniów określona jest w odrębnym dokumencie 

opracowanym i przyjętym przez zespół wychowawczy. 

7. Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły z powodu: 

1) stosowania przemocy psychicznej, fizycznej, cyberprzemocy wobec rówieśników; 
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2) posiadania, rozprowadzania i zażywania środków odurzających - w szkole i poza 

szkołą; 

3) palenia papierosów; 

4) złamania prawa; 

5) braku promocji do następnej klasy/ukończenia szkoły; 

6) braku płatności określonych w umowie o naukę, pomimo wezwania do 

uregulowania zaległości (do 3 miesięcy zalegania z opłatą); 

8. Skreślenie z listy uczniów Szkoły odbywa się wg następujących zasad: 

1) decyzję o skreśleniu ucznia z listy podejmuje Organ prowadzący Szkołę w 

porozumieniu z Dyrektorem szkoły oraz Radą Pedagogiczną; 

2) skreślenie ucznia z listy może nastąpić na wniosek wychowawcy, Dyrektora i/lub 

innych pracowników pedagogicznych; 

3) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę wyrażającą stanowisko Rady wobec 

zamiaru skreślenia ucznia; 

4) pisemną decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły wydaje Dyrektor 

Szkoły i dostarcza ją Rodzicom/Opiekunom w nieprzekraczalnym terminie 

siedmiu dni; 

5) Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo odwołania od podjętej decyzji do 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie czternastu dni od daty doręczenia 

decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 

 

§ 11 

Sposób realizacji wolontariatu w szkole 

 

1. Postanowienia ogólne Wolontariatu Noblistów. 

1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.  

2) Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.  
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3) Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie 

tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.  

4) Wolontariat Noblistów jest inicjatywą młodzieży szkolnej, skierowaną do ludzi 

młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na 

potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

5) Wolontariat Noblistów jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatnie 

i otwarte na wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

6) Wolontariat Noblistów działa wszędzie tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego 

potrzebują.  

 

2. Cele i sposoby działania 

1) Celem Wolontariatu Noblistów jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, 

dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. 

2) Celem Wolontariatu Noblistów jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania 

na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości 

i bezinteresowności. 

3) Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

4) Wolontariat Noblistów stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie 

konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy. 

5) Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze 

woluntarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i 

środowiska szkolnego. 

6) Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego. 

7) Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

8) Promocja idei wolontariatu w szkole. 

9) Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy. 
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10) Wolontariat Noblistów angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o 

charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.). 

11) Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: 

wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o 

Wolontariacie Noblistów, przekazywanie informacji o Wolontariacie za pośrednictwem 

wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona 

internetowa). 

12) Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła. 

13) Wolontariat Noblistów w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, 

niepełnosprawnym, samotnym itp. 

14) Wolontariat Noblistów włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju 

imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów 

informacyjnych, kierowanie porządkiem, asystencja w punktach medycznych, 

kwestowanie itp.). 

 

3. Wolontariusze 

1) Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

2) Członkiem Wolontariatu Noblistów może być młodzież szkolna, respektująca zasady 

Wolontariatu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Wolontariatu pisemnej zgody 

rodziców na działalność wolontariacką. 

3) Działalność Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

4) Członkowie Wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im 

nauki i pomocy w domu. 

5) Członek Wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia 

pomocy, troską o innych. 

6) Członek Wolontariatu systematycznie uczestniczy w pracy Wolontariatu, a także w 

spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy. 
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7) Każdy członek Wolontariatu stara się aktywnie włączyć w działalność Wolontariatu, 

zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i 

doświadczenie. 

8) Każdy członek Wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę 

wolontariatu, być przykładem dla innych. 

9) Każdy członek Wolontariatu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie 

Wolontariatu Noblistów. 

 

§ 12 

Formy opieki i pomocy uczniom 

 

1. W celu wsparcia realizacji zadań wynikających z organizacji pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa oraz innych specjalistów w 

miarę potrzeb Szkoły. 

2. Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 

określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;w tym działań 

profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i 

nauczycieli; 

4) dokumentowanie zdiagnozowanej sytuacji ucznia oraz form pomocy i działań 

podjętych przez zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form wychowawczej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 
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6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołu wychowawczego i innych zespołów 

problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu 

Wychowawczego i Programu Profilaktyki; 

7) prowadzenie zajęć reedukacyjnych dla uczniów z potwierdzonymi przez poradnię 

pedagogiczno-psychologiczną zaburzeniami i dysfunkcjami. 

 

§ 13 

Organizacja biblioteki w szkole 

 

1. W Szkole są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i 

inne materiały biblioteczne. Czynności związane z ich zakupem do biblioteki, a także 

czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje 

Dyrektor szkoły.  

2. Księgozbiór biblioteki szkolnej tworzony jest poprzez: 

1) zakupienie książek przez Dyrektora Szkoły; 

2) przekazanie książek zakupionych przez inne społeczności Szkoły (Rada Rodziców, 

Samorząd szkolny); 

3) przekazanie indywidualnych darowizn rzeczowych; 

3. Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom dostęp do 

wszystkich pozycji bibliotecznych poprzez umieszczenie poszczególnych części 

księgozbioru Szkoły w salach lekcyjnych i gabinetach – biblioteczki klasowe oraz 

biblioteczka nauczyciela 

4. Funkcje i zadania biblioteki szkolnej: 

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych; 

2) udostępnianie książek oraz innych źródeł informacji; 

3) tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiani i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 
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5) służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły; 

6) uczy aktywnego odbioru dóbr kultury; 

7) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. 

5. Dostęp do zasobów biblioteki szkolnej możliwy jest w każdym dniu zajęć szkolnych. 

6. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

zakupione z dotacji celowej, mające postać papierową, lub zapewnia uczniom dostęp 

do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub 

przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich 

udostępniania. 

7. Zadania i funkcje biblioteki szkolnej realizują wychowawcy oraz nauczyciele języka 

polskiego opiekujący się częściami księgozbioru w poszczególnych salach lekcyjnych. 

Zadania realizowane są w czasie zajęć języka polskiego oraz zajęć z wychowawcą. 

8. Ze zgromadzonych w bibliotece szkolnej książek, czasopism korzystać można: 

1) wypożyczając je do domu (podręczniki, lektury szkolne, literatura piękna, książki 

popularnonaukowe, beletrystyka); 

2) czytając lub przeglądając na miejscu ( w czasie zajęć lekcyjnych, po zajęciach w 

sali lub na świetlicy) 

3) wypożyczając na czas wakacji i ferii zimowych oraz świątecznych 

9. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych 

przypadkach nauczyciel wypożyczający może zwiększyć liczbę wypożyczonych 

książek z podaniem terminu ich zwrotu lub ją ograniczyć. Przeczytane książki należy 

bezzwłocznie zwracać do biblioteki szkolnej. 

10. Zbiory biblioteki szkolnej stanowią wspólne dobro. Należy je chronić przed 

zniszczeniem i/lub zgubieniem. 

11. W przypadku zagubienia i/lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić taką 

samą lub inną wskazaną przez nauczyciela książkę. 

12. Wszystkie książki należące do biblioteki szkolnej muszą być zwrócone do Szkoły 

przed zakończeniem roku szkolnego, w którym zostały wypożyczone. 
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13. Status użytkownika biblioteki szkolnej potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję 

użytkowników prowadzi nauczyciel wypożyczający i/lub sekretariat Szkoły. 

14. Rozliczenie się z biblioteką - oddanie wszystkich wypożyczonych książek i 

materiałów Szkoły - potwierdzane jest podpisem nauczyciela wypożyczającego na 

karcie obiegowej.  

15. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne 

mające postać papierową: 

1) czytelnicy zobowiązani się do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im 

materiałów bibliotecznych; 

2) w momencie wypożyczania materiałów czytelnik winien zwrócić uwagę na stan 

wypożyczanych materiałów; w przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, zniszczeń 

należy wszystkie zgłosić wychowawcy; 

3) wypożyczone podręczniki należy obłożyć papierowymi i/lub foliowymi okładkami 

chroniąc je przed zniszczeniem; 

4) zabrania się mazania, rysowania, pisania w wypożyczonych podręcznikach i 

materiałach edukacyjnych; 

5) z podręczników i materiałów edukacyjnych nie wolno wyrywać kartek; 

6) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki szkolnej w możliwym 

najlepszym stanie, gdyż w następnym roku szkolnym wypożyczane będą kolejnym 

uczniom Szkoły. 

7) Podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki szkolnej w ostatnim 

tygodniu zajęć lekcyjnych przed końcem roku szkolnego. 

16. Postępowanie z podręcznikami w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły w 

trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń przechodząc do innej szkoły zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich 

wypożyczonych książek, podręczników i materiałów edukacyjnych najpóźniej w 

dniu przerwania nauki; zwrócone książki są własnością Szkoły; 

2) w przypadku ucznia niepełnosprawnego, dla którego zostały zakupione i 

wypożyczone zestawy podręczników i/lub materiałów edukacyjnych dostosowane do 
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jego potrzeb psychofizycznych uczeń książki zatrzymuje i kontynuuje z nimi naukę 

w kolejnej placówce; Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen do nowej szkoły 

przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy materiałów bibliotecznych; przekazane 

zbiory stanowić będą własność organu prowadzącego, do którego przechodzi uczeń; 

17. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia 

wypożyczanych zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie. 

18. Dyrektor ma możliwość żądania od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników 

wydanych przez MEN oraz zwrotu kosztu zakupu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych finansowanych ze środków dotacji w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub 

niezwrócenia ich do biblioteki. 

19. Szczegółowe zasady korzystania z zasobów biblioteki szkolnej zawiera regulamin 

biblioteki. 

 

§ 14 

Organizacja świetlicy szkolnej 

 

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na: 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki w szkole. 

2. Na zajęciach świetlicowych w Szkole pod opieką jednego nauczyciela nie może 

pozostawać więcej niż 25 uczniów.  

3. Świetlica w szkole podstawowej zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające 

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 

psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia 

zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.  

4. Świetlica w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Otwocku 

zapewnia opiekę nad dziećmi i młodzieżą w godzinach 7.00 – 18.00 od poniedziałku 

 
www.noblisci.edu.pl 05-400 Otwock, ul. Czerska 21, tel. 883-700-315 

 
70 



 

do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, wolnych od pracy i dni wolnych 

wyznaczonych zarządzeniem Dyrektora Szkoły.  

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej zawiera Regulamin Świetlicy, 

dostępny w świetlicy szkolnej i sekretariacie Szkoły. 

 

§ 15 

Rekrutacja 

 

1. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o naukę 

zawieranej między rodzicami (opiekunami) a Dyrektorem Szkoły. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest: 

1) dostarczenie opinii o dojrzałości szkolnej opracowanej przez inne placówki 

oświatowe; 

2) spełnienie warunku tzw. dojrzałości szkolnej, która w szczególnych przypadkach 

może być potwierdzona podczas rozmowy wstępnej ucznia z psychologiem, 

Dyrektorem Szkoły i wychowawcą klasy; 

3) wpłacenie bezzwrotnego wpisowego; 

4) w przypadku uczniów klas czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej – rozmowa 

kwalifikacyjna i/lub wewnętrzny sprawdzian wiadomości; 

5) procedurę przyjęcia dziecka do Szkoły kończy rozmowa Dyrektora z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) dziecka. 

 

 § 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany do Statutu Szkoły może wnosić Organ Prowadzący. 

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane poprzez uchwałę Rady Pedagogicznej przyjętą 

zwykłą większością głosów. 
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3. Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst 

statutu i podaje do publicznej informacji. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa. 

5. Uaktualniony Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w 

Otwocku wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 roku.  
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