
Rozdział VI  

 Uczniowie szkoły – prawa i obowiązki 

§ 24.        

1. W Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie 

uczniowie mają prawo do: 

1) znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich 

przekazu treści lekcji, 

2) do oceny pisemnych prac domowych przez nauczyciela, 

3) do brania pod uwagę przez nauczyciela czy uczniowie są fizycznie w stanie odrobić 

zadania, np. w kontekście planu lekcyjnego z dnia na dzień, 

4) otrzymywania poprawianych sprawdzianów i prac klasowych w terminie najwyższej do 

 2 tygodni, 

5) poinformowania ich co do kryteriów i zasad jakie stosuje przy ocenie każdy nauczyciel, 

6) do określenia przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem terminu prac klasowych 

(nie traktuje się jako pracy klasowej pisemnego sprawdzianu wiadomości z 3 ostatnich 

lekcji), 

7) znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli, wymaganiom jakim będą 

musieli sprostać, 

8) do dwóch pisemnych prac klasowych w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden 

sprawdzian dziennie, 

9) zgłaszania chęci poprawiania oceny niedostatecznej i uwzględnienia tej prośby przez 

nauczyciela w ustalonym przez niego terminie, 

10) uzyskiwania informacji o bieżących ocenach z poszczególnych przedmiotów, 

11) do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, umotywowanej oceny wypowiedzi ustnych, 

sprawdzianów, prac klasowych, 

12) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo  

§ 9, 

13) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej (kary cielesne, bądź psychiczne – 

ubliżanie, ośmieszanie, zastraszanie), 

14) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

15) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach sportowych 

 i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,  

16) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego  i zawodowego § 7, 

17) korzystania z doraźnej bądź stałej pomocy materialnej, 

18) w przypadku ucznia wybitnie zdolnego do realizowania indywidualnego programu 

nauczania w zakresie jednego lub kilku przedmiotów ukończenie szkoły w skróconym 

czasie § 8, 

19) wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych nie naruszając dobra innych, 



20) do dodatkowej pomocy ze strony szkoły, nauczyciela, społeczności klasowej w 

przypadku trudności w nauce, 

21) korzystania z pomieszczeń szkolnych (biblioteka, świetlica, gabinet pielęgniarki, środki 

dydaktyczne) pod nadzorem nauczyciela lub osoby do tego uprawnionej, 

2. W Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki  w Ozorkowie 

uczniowie mają następujące obowiązki: 

1) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, 

2) przynosić usprawiedliwienia w formie pisemnej za nieobecność na zajęciach 

edukacyjnych w ciągu 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły od rodziców lub prawnych 

opiekunów lub lekarza. Po tym okresie nieobecność będzie uważana za 

nieusprawiedliwioną, 

3) wykorzystać czas przeznaczony na naukę, systematycznie przygotowywać się do zajęć 

 i aktywnie w nich uczestniczyć, 

4) przestrzegać ustalonych zasad porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki w 

wiadomościach wynikające z absencji, 

5) przestrzegać przyjętych form zachowania kulturalnego w szkole i poza szkołą: być 

życzliwym, prawdomównym, postępować uczciwie, rzetelnie wykonywać przyjęte 

zobowiązania, 

6) okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły stosując powszechnie 

uznawane normy kulturalnego zachowania i stosować się do ich poleceń, 

7) współdziałać w kształtowaniu przyjaznych stosunków w zespole swojej klasy i wśród 

uczniów szkoły, 

8) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 

9) podczas uroczystości szkolnych i w przypadku reprezentowania szkoły na zewnątrz nosić 

jednakowy strój zatwierdzony przez Radę Rodziców, Samorząd Szkolny i Radę 

Pedagogiczną, 

10) dbać o czystość osobistą, 

11) pozostawiać wierzchnią odzież w szatni i zmieniać obuwie, 

12) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków oraz innych środków 

odurzających, 

13) dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów, 

14) przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

 (w pracowniach, sali gimnastycznej), przeciwpożarowych, zasad ruchu drogowego, 

15) stosować się do zakazu używania telefonów komórkowych podczas lekcji. Aparaty 

powinny być wyłączone i schowane. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów 

komórkowych na terenie szkoły spowoduje zabranie telefonu do „depozytu”  (aparat 

odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia), 

16) w przypadku naruszenia zasad przez pracownika szkoły udziela się upomnienia 

17) powiadamiać wychowawcę, dyrektora lub innego pracownika szkoły o zauważonych  

w szkole lub jej otoczeniu przedmiotach i sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu 

uczniów, 



18) stosować się do wskazań właściwego spędzania przerw międzylekcyjnych, 

19) troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd placówki, 

20) uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych podejmowanych przez klasę i Samorząd 

Uczniowski, utrzymanie porządku i czystości w salach lekcyjnych, stołówce, szatni, 

sanitariatach, pełnienia dyżurów podczas przerw, 

21) postępować zgadnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły, 

współtworzyć jej autorytet, 

22) dbać o piękno mowy ojczystej, 

23) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, 

wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego. 

3. Tryb powiadamiania ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o grożących uczniowi 

ocenach niedostatecznych z przedmiotów, nieodpowiedniej i nagannej z zachowania: 

1)  nauczyciel poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas zobowiązani są 

poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o grożącej mu ocenie 

niedostatecznej okresowej lub rocznej na tydzień przed klasyfikacją Radą Pedagogiczną. 

Informacja ta winna być zanotowana w dzienniku lekcyjnym, w tabeli kontaktów z 

rodzicami, z datą odbycia rozmowy i podpisem jednego z rodziców (opiekuna prawnego), 

2) w przypadku kiedy na wezwanie ustne przekazywane przez ucznia lub jego kolegów, 

rodzic (opiekun prawny) się nie stawia, należy powiadomić go listem poleconym którego 

kopia pozostaje w aktach szkoły, 

3) o braku kontaktu z domem rodzinnym ucznia, należy powiadomić pedagoga szkolnego  

i udać się wraz z nim do domu rodzinnego ucznia (notatka wraz z podpisem rodzica w 

dzienniku pedagoga szkolnego). 

§ 24a.  

Tryb oceniania i powiadamiania ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o ocenach klasyfikacyjnych  

z nauczania i zachowania 

1.  zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania precyzują i ujednolicają sposoby oceniania 

stosowane przez wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Tadeusza Kościuszki 

2.   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców/prawnych opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

 i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauczyciel uzgadnia  

z uczniem termin, kryteria oceny o którą ubiega się uczeń i formę poprawy).  



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

rodziców/prawnych opiekunów o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. W klasach I – III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest oceną opisową.  Z religii i etyki  

uczniowie otrzymują oceny w skali 1-6.  

5. W klasach IV-VI klasyfikacyjne śródroczne i roczne oceny uczniowie otrzymują  w skali 1-6. 

6. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni  

psychologiczno-pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) lub innej poradni specjalistycznej 

(publicznej lub niepublicznej), dostosować wymagania edukacyjne na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

edukacyjnych ucznia. 

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

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających 

ze specyfiki tych zajęć. 

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na 

podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii (w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”). 

9. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 

a. stopnie z przedmiotów nauczania; 

b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,  

c. z wyłączeniem 

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

/ prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz 

 o warunkach i trybie uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

11. Ocenę z zachowania ustala wychowawca według kryteriów w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania, po zasięgnięciu opinii zespołu klasowego i Rady Pedagogicznej 

12. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zabraniem plenarnym Rady 

Pedagogicznej wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia i jego 

rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjne 

j z zachowania. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o ocenie po 

powrocie na zajęcia. Rodzice / opiekunowie prawni informowani są w formie ustalonej przez 

wychowawcę.  

13. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nagannej z zachowania wychowawca klasy jest 

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów na miesiąc przed 

śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

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

ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia procedury odwoławczej, dotyczącej 

tylko oceny rocznej.  



15. Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie 

 z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  

w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

17. 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 szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

4) pedagog, 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

19. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  

w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku 

szkolnym i ustaleniu jednej oceny opisowej klasyfikacyjnej z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz 

ustaleniu opisowej oceny zachowania. 

20. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, 

począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć w danym roku szkolnym  

z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz 

ustaleniu oceny zachowania. 

21. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. 

22. Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

23. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna  

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej 

(na okres programowo wyższy) i na ukończenie szkoły. 

24. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nauczyciele przedmiotów 

 i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców / prawnych 

opiekunów na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 



pedagogicznej. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o ocenach 

po powrocie na zajęcia. Rodzice / opiekunowie prawni informowani są w formie ustalonej przez 

wychowawcę.  

25. O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych nauczyciele przedmiotów  

i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców / prawnych 

opiekunów na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

26. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania. 

27. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli: 

1) nie był klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności;  

2) realizował na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program  

3) nauki; 

4) spełniał obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, w tym przypadku:  

a) egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, 

b) zdającemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania, 

c) w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel 

zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze (przewodniczący komisji) oraz 

nauczyciele zajęć edukacyjnych w danej klasie; 

5) nie był klasyfikowany z powodu nie usprawiedliwionej nieobecności, egzamin 

klasyfikacyjny odbywa się na wniosek jego rodziców / opiekunów prawnych za zgodą 

rady pedagogicznej. 

28. Pisemną prośbę o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w pkt. 27  wraz 

z uzasadnieniem, kierują rodzice / prawni opiekunowie ucznia do dyrektora szkoły (najpóźniej 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej). 

29. Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami / prawnymi 

opiekunami wyznacza dyrektor szkoły tak, aby odbył się najpóźniej w przeddzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych w przypadku klasyfikacji rocznej oraz w ciągu 

miesiąca od zakończenia ferii zimowych w przypadku klasyfikacji śródrocznej. 

30. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez dyrektora szkoły. Wyznaczony termin jest ostateczny. 

31. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: 

plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

32. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji;  



2) termin egzaminu; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę 

egzaminu oraz ustalony stopień. 

34. Rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później 

jednak niż w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno –wychowawczych. 

35. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza nauczyciel właściwego 

przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu  

w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami / opiekunami prawnymi. W skład komisji 

egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko 

kierownicze (przewodniczący komisji), nauczyciele zajęć edukacyjnych w danej klasie, dwóch 

nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne. 

36. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim otrzymują 

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.  

W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego po ustaleniu rocznej 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

37. Uczeń klasy IV –VI otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej 

klasyfikacji z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych średnią ocen 4,75 

lub wyższą i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

38. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

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

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

39. Począwszy od klasy IV, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku 

rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów  

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

40. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który ustala: 

1) skład komisji przeprowadzającej egzamin, do której wchodzą: dyrektor szkoły lub 

nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

2) sposób przeprowadzenia egzaminu: formę pisemną, ustną lub ćwiczeń praktycznych  

w przypadku takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, technika, informatyka, 

wychowanie fizyczne,  

3) dyrektor informuje o terminie egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno –wychowawczych. 



41. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja sporządza protokół, do którego 

załącza pracę pisemną ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych lub o przebiegu 

ćwiczeń praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

42. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

43. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych nie 

otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

44. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że 

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 

w klasie programowo wyższej. 

45. W klasie szóstej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone 

w podstawie programowej 

47. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu  w dodatkowym terminie, powtarza ostatnią klasę 

oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

46. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. 

47. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom 

/ opiekunom prawnym wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. 

§24b.  

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do składania skarg (w formie 

pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości  

o naruszeniu tych praw) w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały 

naruszone 

2. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa 

ucznia 

3. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych 

4. Odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy 

5. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do 

Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem 

dyrektora 

§24c.  

Tryb zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

1. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią wprowadza się procedurę 

zwalniania z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów), 



2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców 

(prawnych opiekunów) i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę pisemnie przez 

nich upoważnioną. 

3. Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby  podpisanej przez 

rodzica /prawnego opiekuna lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły 

i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu 

rodzica/prawnego opiekuna. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela 

przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor szkoły lub dyrektor. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam 

zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go do pielęgniarki szkolnej, która po 

stwierdzeniu objawów powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia, prosząc o pilne 

zgłoszenie się do szkoły. 

5. Dziecko odbiera rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona najszybciej jak to możliwe. 

6. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 zgłosi się rodzic, 

którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających wzywa się policję. 

7. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 4 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel za 

pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego w pobliżu sali 

lekcyjnej wzywa pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem. 

8. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza. 

9. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny lekcyjnej lub 

odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach 

podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn 

uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

10. Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom i ich rodzicom 

najpóźniej dzień wcześniej. Informację przekazuje się ustnie, na stronie internetowej szkoły, 

na tablicy ogłoszeń w szkole i zobowiązuje się uczniów do przekazania tej informacji 

rodzicom/prawnym opiekunom. 

11. Za przekazanie informacji rodzicom/prawnym opiekunom, o której mowa w ust. 8 

odpowiedzialny jest wychowawca, w przypadku nieobecności wicedyrektor lub dyrektor 

szkoły. 

 

 


