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ANEKS NR 1 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.); § 14 

rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (poz. 1534), oraz na wniosek Rady Pedagogicznej 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z póź. 

zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1512, ze zm.) 

Zgodnie z art. 108a z dnia 14 grudnia 2016- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z póź. zm.) 

który reguluje zasady wprowadzenia monitoringu w szkołach. 

 

do statutu dodaje się następujące zmiany : 

Do § 13 dodaje się ust. 4. o brzmieniu; 

1. Dla zapewnienia  bezpieczeństwa dzieci i pracowników, także w trosce o ochronę mienia w 

szkole został zainstalowany monitoring. 

2. Szkoła Podstawowa w Raszczycach  posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny 

3.  Celem monitoringu jest: 

a) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie 

szkoły i placówki, 

b) ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów, 

c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych, 

d) ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole 

i jej otoczeniu, 

e) ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych, 

f) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

4. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach: 

a) zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, 

b) niszczenia mienia szkoły, 

c) niszczenia urządzeń na terenie boiska,  

d) przywłaszczania, 

e) konfliktowych, np. bójek, 

f) kryzysowych, 

g) podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek, 

5. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń: 

a)  w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,  

b) pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

c) pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,  

d) pomieszczeń sanitarnych,  

e) gabinetu pielęgniarki,  

f) szatni i przebieralni. 

6. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez 

pracowników szkoły. 
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§ 28 ust 1. otrzymuje brzmienie; 

ust.1. 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7  Okazywanie szacunku innym osobom. 

 

ust.2. 

 

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej ustala się według następujących kryteriów punktowych: 

 
Zachowanie Punkty 

Wzorowe od 101 punktów 

Bardzo dobre od 80-100 punktów 

Dobre od 41-79 punktów 

Poprawne od 20-40 punktów 

Nieodpowiednie od 0-19 punktów 

Naganne ujemne punkty 

 

2. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców 

(opiekunów prawnych) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania oraz procedurami 

zawartymi w tym regulaminie na początku roku szkolnego. 

3. Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku II semestru otrzymuje kredyt 50 

punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub 

zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. 

4. Uczeń rozpoczyna II semestr z nowym kredytem 50 punktów, punkty uzyskane w I 

semestrze obowiązują tylko do końca I półrocza. 

5. Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu. 

6. Konkretnemu  zachowaniu -pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest 

odpowiednia liczba punktów. 

7. Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się 

na bieżąco wpisami do klasowego zeszytu uwag. Przyznanie lub odjęcie punktów następuje w 

oparciu o zapisy w zeszycie uwag.  

8. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele (wychowawcy na wniosek 

pracownika administracji i obsługi szkoły). 

9.  Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy:  
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a) datę wpisu, 

b) krótką informację o zdarzeniu,  

c) liczbę punktów, 

d) czytelny podpis osoby sporządzającej wpis. 

10. Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach 

wychowawczych, a rodzice (prawni opiekunowie) –podczas zebrań ogólnych lub konsultacji 

indywidualnych.  

11. Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed wystawieniem ocen. 

Jeśli uczeń jest zagrożony oceną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca informuje o 

tym rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny przez 

zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna.  

12. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi 

punktami) 10 punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada 

na koncie (poza dodatnimi punktami) 20 punktów ujemnych. 

13. Nauczyciele uczący przed zakończeniem semestru/roku szkolnego przyznają każdemu 

uczniowi punkty od 0 do 6.  

14. Podsumowania punktacji wychowawca dokonuje na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego. Liczbę uzyskanych 

przez ucznia punktów wychowawca wpisuje czerwonym kolorem do dziennika lekcyjnego w 

rubryce poprzedzającej wpis oceny półrocznej/rocznej. 

15. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną może 

obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej 

punktów. 

16. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich 

punktów uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli.  

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która 

wpisała uwagę i (lub) dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

18. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń: 

a)znieważanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

b)wyłudzanie pieniędzy, 

c)kradzież, 

d)picie alkoholu na terenie szkoły, 

e)palenie papierosów na terenie szkoły, 

f)używanie lub rozpowszechnianie środków odurzających, 

g)udział w zorganizowanej działalności przestępczej, stosowanie przemocy wobec innych 

osób, 

h)używanie na lekcjach urządzeń elektronicznych służących do zapisywania i odtwarzania 

obrazu i dźwięku, 

i)posiadanie, rozpowszechnianie niedozwolonych materiałów w formie elektronicznej i 

papierowej (np. fotografie, gazety, rysunki itp.), uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż 

nieodpowiednia (niezależnie od ilości uzyskanych punktów). 

19. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno--

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

20. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli nie 

zgadzają się z ustaloną oceną. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie 

odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły. 
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21. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z 

zachowania są ocenami opisowymi. 

 

22. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi. 

 

23. W ocenie klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w 

tym Publicznej Poradni Specjalistycznej. 

 

 

ust. 3. 
1. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych 

 

2. Ocena klasyfikacyjna z zachowania ma wpływ na promocję do klasy programowo wyższej 

lub ukończenie szkoły 

 

3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania 

 

 

ust.4. 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego, 

2. Ocenę zachowania formułuje wychowawca klasy w oparciu o: 

a) ilość uzyskanych punktów, 

b) samoocenę ucznia, opinię wyrażoną o własnym postępowaniu i zachowaniu, 

c) ocenę zespołu uczniowskiego, klasy, 

d) opinię Samorządu Uczniowskiego, 

e) uwagi pracowników szkoły, 

f) własne spostrzeżenia uwzględniające opinię o uczniu pozostałego zespołu 

nauczycielskiego, 

g) wpisy w zeszycie przepływu informacji. 

 

3.Ocenę z zachowania ustala się zgodnie z opracowanym regulaminem oceniania zachowania. 
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Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY DODATNIE 

 

Lp

. 

Zachowanie ucznia Liczba 

punktó

w 

Częstotliwość 

wpisów 

Odpowiedzialny za 

wpis 

 Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków 

ucznia 

   

1. Uczęszczanie na zajęcia lekcyjne np.100% frekwencja 

(do 2 dni nieobecności usprawiedliwione). 
10 jednorazowo wychowawca 

2. Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych na 

terenie szkoły (np. kółka zainteresowań).  
5 jednorazowo 

(każde kółko) 

nauczyciel prowadzący 

3. Przestrzeganie regulaminów szkolnych, wyjść na 

przerwy, do kina, teatru, wycieczek klasowych i 

szkolnych.  

5 jednorazowo wychowawca 

 Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem 

społeczności szkolnej 

   

4. Efektywne pełnieni funkcji w szkole np. 

przewodniczący SU itp. 

5 jednorazowo opiekun SU 

5. Efektywne pełnienie funkcji w klasie np. 

przewodniczący, skarbnik, gazetki itp. 

3 jednorazowo wychowawca 

6. Pomoc nauczycielowi lub innym pracownikom 

szkoły.  
2 każdorazowo nauczyciel/wychowawca 

7. Pomoc koleżeńska – systematyczna lub okazjonalna.  2 jednorazowo nauczyciel 

8. Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu różnych 

przedsięwzięć i ich realizacji.  
5 każdorazowo nauczyciel 

9. Dbałość o estetykę otoczenia (np. prace porządkowe 

w klasie, na terenie szkoły).  
2 każdorazowo nauczyciel 

10. Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska 

(np. działalność charytatywna, wolontariat, 

przyniesienie darów w ramach zbiórek, kiermasze, 

festyny itp.).  

2 każdorazowo opiekun SU/nauczyciel 

11. I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach 

sportowych na szczeblu ogólnopolskim.  

Udział w zawodach międzynarodowych.  

30 każdorazowo opiekun 

12. II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie 

przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu 

ogólnopolskim.  

25 każdorazowo opiekun 

13. Finalista konkursu ogólnopolskiego.  20 każdorazowo opiekun 

14. I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach 

sportowych na szczeblu wojewódzkim.  
25 każdorazowo opiekun 

15. II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie 

przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu 

wojewódzkim.  

20 każdorazowo opiekun 

16. Finalista konkursu przedmiotowego/ zawodów 

sportowych na szczeblu wojewódzkim.  
15 każdorazowo opiekun 

17. I miejsce w konkursie przedmiotowym/ zawodach 

sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, 

rejonowym.  

20 każdorazowo opiekun 

18. II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie 

przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu 

miejskim, powiatowym, rejonowym.  

15 każdorazowo opiekun 
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19. Udział w konkursie przedmiotowym / zawodach 

sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, 

rejonowym.  

10 każdorazowo opiekun 

20. I miejsce w szkolnym konkursie przedmiotowym/ 

zawodach sportowych.  
10 każdorazowo opiekun 

21. II, III miejsce lub wyróżnienie w szkolnym konkursie 

przedmiotowym/ zawodach sportowych.  
5 każdorazowo opiekun 

22. Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/ 

zawodach sportowych.  
2 każdorazowo opiekun 

 Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły     

23. Aktywny udział w pracy na rzecz szkoły. Udział 

(pomoc) w organizacji uroczystości szkolnych, apeli, 

konkursów, wykonanie dekoracji, gazetki, obsługa 

sprzętu muzycznego itp.  

5 każdorazowo opiekun SU,  

nauczyciel (organizator)  

24. Aktywny udział w pracy na rzecz klasy.  

Udział (pomoc) w organizacji uroczystości 

klasowych, konkursów itp.  

2 każdorazowo wychowawca  

25. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości 

pozaszkolnych, miejskich (np. poczet flagowy itp.).  
3 każdorazowo opiekun  

26. Strój odświętny na uroczystościach szkolnych, w 

wyznaczone dni.  
1 każdorazowo wychowawca 

 Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej     

27. Nie używanie wulgaryzmów.  2 jednorazowo wychowawca 
 Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz innych osób  

   

28. Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji, 

wandalizmu.  
5 każdorazowo nauczyciel  

 

29. Odpowiedzialne reagowanie w trudnych sytuacjach.  5 każdorazowo nauczyciel  
 Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w 

szkole i poza nią  

   

30. Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery  2-5 jednorazowo wychowawca  

31. Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy 

nad sobą.  
2-5 jednorazowo wychowawca  

 Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom     

32. Okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, 

pracownikom szkoły i innym osobom w każdej 

sytuacji.  

5 jednorazowo wychowawca  

 Inne pozytywne zachowania     

33. Uczeń ma wpisane oceny do dzienniczka.  

Sprawdzane każdą  przed wywiadówką.  
3 każdorazowo wychowawca  

34. Ocena nauczycieli – średnia  1-6 raz w 

semestrze 
wychowawca  

35. Samoocena i ocena ucznia 1-6 raz w 

semestrze 
wychowawca  

36. Inne pozytywne zachowania (godne pochwały i 

naśladowania) - według uznania nauczyciela.  
1-5 każdorazowo nauczyciel 
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Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY UJEMNE 
 

Lp

. 

Zachowanie ucznia Liczba 

punktó

w 

Częstotliwość 

wpisów 

Odpowiedzialny za 

wpis 

 Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków 

ucznia 

   

1. Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, 

chodzenie po klasie, zaczepianie, rzucanie 

przedmiotami, śpiewanie, gwizdanie itp.).  

3 każdorazowo nauczyciel 

2. Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw: 

bieganie po korytarzu, zwlekanie z wyjściem na 

przerwy, przebywanie w niedozwolonym miejscu 

(toalety, szatnie), zwlekanie z wejściem do szkoły itp.  

2 każdorazowo  nauczyciel 

3. Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły.  
2 każdorazowo nauczyciel 

4. Odmowa pracy w grupie lub wywoływanie podczas 

niej konfliktów.  
2 każdorazowo nauczyciel  

 

5. Używanie telefonu komórkowego, odtwarzaczy MP3 

lub innych urządzeń nagrywających na terenie szkoły.  
10 każdorazowo nauczyciel  

6. Wyjęcie telefonu komórkowego na terenie szkoły.  5 każdorazowo nauczyciel  

7. Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem 

innych osób bez ich zgody.  
10 każdorazowo nauczyciel  

8. Wagary, celowe i świadome opuszczanie lekcji.  10 każdorazowo nauczyciel/wychowawca 

9. Nieusprawiedliwione nieobecności.  2 każdorazowo nauczyciel/wychowawca 

10. Spóźnienie na lekcję.  2 każdorazowo nauczyciel  

11. Ściąganie, odpisywanie lekcji podczas przerw.  2 każdorazowo nauczyciel  

12. Brak dzienniczka.  2 jednorazowo 

w ciągu dnia 
nauczyciel  

13. Nie oddanie książki wypożyczonej z biblioteki w 

wyznaczonym terminie/na koniec roku szkolnego.  
2 jednorazowo bibliotekarz 

 Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem 

społeczności szkolnej 

   

14. Fałszowanie dokumentów (np. wpisanie oceny do  

dziennika, podrobienie podpisu, 

usprawiedliwienia).  

10-20 każdorazowo nauczyciel 

15. Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań.  5 każdorazowo nauczyciel/wychowawca 

16. Celowe niszczenie mienia szkolnego.  10 każdorazowo nauczyciel 

17. Celowe niszczenie własności innej osoby.  10 każdorazowo nauczyciel 

18. Zaśmiecanie otoczenia.  2 każdorazowo nauczyciel 
 Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły     

19. Niezgodny z regulaminem strój i wygląd 

(niestosowny strój codzienny, brak stroju 

odświętnego, pomalowane paznokcie, farbowane 

włosy wyzywająca biżuteria, makijaż itp.).  

 

5 każdorazowo nauczyciel  

20. Niewłaściwe zachowanie podczas imprez i 

uroczystości szkolnych.  

 

2-5 każdorazowo nauczyciel 
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 Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej     

21. Wulgarne słownictwo lub gesty.  5-10 każdorazowo nauczyciel 
 Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz innych osób  

   

22. Interwencja Policji.  50 każdorazowo wychowawca/pedagog 

23. Posiadanie i (lub) stosowanie używek (papierosy, 

alkohol, narkotyki, leki itp.).  
20-50 każdorazowo nauczyciel  

24. Posiadanie i (lub) używanie niebezpiecznych 

materiałów i narzędzi (np. petardy, noże, substancje 

niebezpieczne itp.).  

20-50 każdorazowo nauczyciel 

25. Napaść fizyczna na drugą osobę.  10-20 każdorazowo nauczyciel 

26. Udział w bójce (gdy nie można ustalić jedynego 

winnego).  
10-20 każdorazowo nauczyciel 

27. Zaczepki fizyczne (np. plucie, popychanie, 

podstawianie nóg itp.).  
5 każdorazowo nauczyciel 

28. Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom 

przemocy.  
5 każdorazowo nauczyciel 

29. Znęcanie się nad kolegami, zastraszanie.  5 każdorazowo nauczyciel 

30. Zachowanie stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa 

dla zdrowia lub życia innych osób.  
10-20 każdorazowo nauczyciel 

31. Zagrożenie własnego życia i zdrowia (np. 

samookaleczenie się). Namawianie innych do takich 

zachowań.  

10-20 każdorazowo wychowawca/pedagog/ 

psycholog 

32. Kradzież udowodniona.  20 każdorazowo nauczyciel 

33. Wyłudzenie pieniędzy lub innych rzeczy.  20 każdorazowo nauczyciel 

34. Samowolne wyjście z klasy/ świetlicy podczas lekcji.  5 każdorazowo nauczyciel 

35. Samowolne wyjście poza teren szkoły.  5 każdorazowo nauczyciel 
 Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w 

szkole i poza nią  

   

36. Niekulturalne zachowanie w klasie, świetlicy, 

stołówce, bibliotece itp.  
5 każdorazowo nauczyciel 

37. Żucie gumy na lekcji.  2 każdorazowo nauczyciel 

38. Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść poza teren 

szkoły/wycieczek w miejscach publicznych, nie 

przestrzeganie regulaminów wycieczek.  

5 każdorazowo nauczyciel 

 Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom     

39. Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.  
5 każdorazowo  

 

nauczyciel  

40. Zaczepki słowne (np. przezywanie, ubliżanie innym, 

groźby).  
5 każdorazowo  

 

nauczyciel 

41. Celowe wprowadzenie nauczyciela w błąd, 

okłamywanie.  
2-5 każdorazowo  

 

nauczyciel 

 Inne negatywne zachowania     

42. Inne negatywne zachowania (nieujęte w poprzednich 

punktach) – punkty ujemne w zależności od wagi 

czynu.  

 

5-30 każdorazowo nauczyciel 
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ust.5. 
1. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca może obniżyć lub podnieść ocenę z zachowania 

bez względu na inne zasługi oraz liczbę zdobytych punktów po konsultacji z Radą 

Pedagogiczną z zastrzeżeniem, że uczeń otrzymujący zachowanie wzorowe nie może mieć 

więcej niż 30 punktów ujemnych, a uczeń otrzymujący zachowanie bardzo dobre nie może 

mieć więcej niż 50 pkt ujemnych.  

 

2. Nagana pisemna dyrektora przekreśla możliwość otrzymania oceny wzorowej lub bardzo 

dobrej niezależnie od ilości punktów. 

 

 

Do § 34  zostaje wprowadzony ust 2., pkt. od 1 do 29 : o brzmieniu; 

ust.1 
 Sprawdzian ósmoklasisty na koniec szkoły podstawowej 

 

     1.Sprawdzian przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie   

programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń spełnia 

te wymagania. 

2. Do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian rodzice 

ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z 

którego uczeń przystąpi do  części językowej sprawdzianu. 

3. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie 

 języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji nie później niż na 3 miesiące 

przed terminem sprawdzianu. 

4. Terminy przeprowadzania sprawdzianu ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna: 

a) termin główny- miesiąc kwiecień; 

b) termin dodatkowy - miesiąc czerwiec. 

5. Sprawdzian składa się z trzech części i przeprowadzany jest w formie pisemnej. 

6. Część pierwsza sprawdzianu obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego 

7. Część druga obejmuje wiadomości i umiejętności z matematyki 

 8. Część trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. 

 9. Sprawdzian jest przeprowadzany w ciągu trzech dni: 

a) część pierwsza- 120 minut; 

b) część druga- 100 minut 

b) część trzecia- 90 minut. 

10. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie 

 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Czas trwania danej części sprawdzianu 

rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów. 

11. W czasie trwania sprawdzianu uczeń nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. 

12. W czasie trwania sprawdzianu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie 

uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego 

oraz obserwatorzy. 

13. Obserwatorami, o których mowa  w ust. 11 mogą być: 
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a) pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty  i 

 wychowania; 

b) przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

 egzaminacyjnych; 

c) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznym, organu prowadzącego 

 szkołę. 

14. W czasie trwania sprawdzianu nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań. 

15. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu 

nadzorującego określa § 3 i § 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego. 

16. Z przebiegu danej części sprawdzianu sporządza się protokół, na zasadach 

określonych w Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego. 

17. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna.  

18. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla 

każdego ucznia okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do szkoły nie później niż na 

7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

19. Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach i obejmują wynik z części 

pierwszej  z języka polskiego, części drugiej-  matematyki oraz wynik z części trzeciej-

języka nowożytnego. 

20. Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie wpływa na ukończenie szkoły. 

21. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze 

świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. 

22. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części 

sprawdzianu w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu wpisuje się 

odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona”. 

23. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części jest: 

a) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na  upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności  sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 

umysłowe w stopniu  umiarkowanym lub znacznym; 

b) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na  niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt a.  zwolnienia dokonuje  dyrektor 

 okręgowej  komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez  dyrektora szkoły; 

c) laureat olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie ogłoszonym przez 

 dyrektora centralnej komisji egzaminacyjnej w biuletynie  informacji publicznej na 

stronie  centralnej komisji egzaminacyjnej oraz laureat konkursu przedmiotowego o 

zasięgu  wojewódzkim lub ponad wojewódzkim na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego  uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty (zwolnienie z 

pierwszej części  sprawdzianu). 

24. Zwolnienie, o którym mowa w pkt.22 pkt c jest równoznaczne z uzyskaniem z danej 

części  sprawdzianu najwyższego wyniku. 

25. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do 
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sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających z tych trudności na podstawie tej opinii. 

26. Opinię, o której mowa w pkt24 przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 

października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu 

27. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel,  do dnia 20 listopada roku 

szkolnego, w którym uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, informuje na piśmie 

rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy 

przeprowadzania sprawdzianu. 

28. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

29. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu 

lub danej jego części lub przerwał daną część sprawdzianu w terminie głównym może 

przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym. 

 

 

 

 

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną w dniu  13.09.2019 r.  

Skonsultowano z Radą Rodziców w dniu 12.09.2019r. 

Oraz Samorządem Uczniowskim w dniu 11.09.2019r. 

 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr II /2019/2020 zatwierdzono do realizacji od dnia                                

13.09.2019r. 

 

 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd Uczniowski 
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