
Rozdział 10 Uczniowie prawa i obowiązki 

§ 47 

 

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 § 

4, 

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 § 3, 

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 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 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 jednostki, 

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. W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki uczniów 

obowiązują następujące zasady dotyczące wyglądu zewnętrznego: 

1) Uczeń powinien: 

a) przychodzić do szkoły czysty 

b) nosić stroje schludne i czyste, zakrywające brzuch, plecy, pośladki i ramiona 

c) podczas uroczystości szkolnych nosić strój galowy 

d) w ciągu całego roku szkolnego używać obuwia na zmianę 

2) Uczniowi zabrania się: 

a) noszenia strojów, ozdób i symboli sprzecznych z Konstytucją RP, godzących w zasady 

moralności i etyki, a także ozdób i przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia i innych 

osób, 

b) noszenia strojów zawierających wulgarne napisy i rysunki , 

c) noszenia w budynku szkoły nakryć głowy (czapka, kaptur, chustka), 

d) farbowania włosów, posiadania ekstrawaganckich fryzur, 

e) noszenia nadmiernej ilości biżuterii (kolczyków więcej niż jedna para, w miejscach innych 

niż uszy), 

f) malowania paznokci, makijażu, 

g) noszenia butów na wysokim obcasie, 

h) niszczenia mienia szkolnego i innych osób oraz mienia innych osób, 

i) Palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających ; 

3) Naruszenie powyższych zasad może pociągnąć za sobą następujące konsekwencje: 

a) rozmowa z dyrektorem,  

b) wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem,  

c) obniżenie oceny z zachowania,  

d) w sytuacjach drastycznych i notorycznie się powtarzających – pozbawienie przywilejów 

uczniów, wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z pedagogiem szkolnym w celu spisania 

kontraktu, 

e) Nagany wychowawcy lub dyrektora szkoły, 

f) Pokrycia szkody przez rodziców. 

3a. Uczeń w trakcie zdalnej nauki zobowiązany jest do:  

1) kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań 

domowych, prac kontrolnych, itp.; 

2) kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych z 

tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie z nauczycielem. 

4. W szkole obowiązują następujące procedury korzystania z telefonów komórkowych i innego 

sprzętu elektronicznego: 

1) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców; 

2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. 

przynoszonego przez uczniów; 

3) Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną 

odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – 

opiekunem grupy; 



4) Podczas  pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane); 

5) Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi (przed i po 

zajęciach lekcyjnych); 

6) Podczas przerw oraz w świetlicy i jadalni obowiązuje zakaz używania telefonów i innych 

urządzeń elektronicznych do celów innych niż tylko wykonanie pilnego połączenia 

telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby. 

Połączenie może być wykonane tylko za zgodą nauczyciela i w jego obecności. Obowiązuje 

zakaz korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego; 

7) Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie 

przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. 

Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag; 

8) Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni 

o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności 

uczniów lub pracowników szkoły); 

9) W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu 

do szkoły; 

10) W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden 

stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny z zachowania. 

5. Tryb udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ucznia, uczniowi i 

rodzicom: 

1) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom; 

2) Wgląd do prac mają: 

a) uczniowie podczas lekcji (ewentualnie po uzgodnieniu z nauczycielem na przerwie lub w 

czasie zajęć dodatkowych), 

b) rodzice podczas wywiadówek, konsultacji lub w innym, ustalonym wspólnie terminie, 

c) Prac nie wydaje się uczniowi ani jego rodzicom do domu, nie powiela się w żaden dostępny 

sposób. Prace przechowywane są do końca danego roku szkolnego. 

6. Tryb powiadamiania ucznia i jego rodziców 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 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; 

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

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). 

7. Informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice ucznia uzyskują 

podczas wywiadówek i konsultacji oraz w trakcie dyżurów poszczególnych nauczycieli. W 



przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia i braku kontaktu ze strony rodziców nauczyciel 

danego przedmiotu umawia się z rodzicami na rozmowę indywidualną. Wszystkie działania 

nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym lub 

sporządzana jest notatka pisemna przez wychowawcę 

§ 48 

 

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

klasyfikacyjnych z nauczania i zachowania 

 

1. Zasady Wewnątrzszkolnego 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 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).  

4) informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice ucznia uzyskują 

podczas wywiadówek oraz w trakcie dyżurów poszczególnych nauczycieli, a także za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, za który nie są pobierane od rodziców opłaty, bez 

względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. W przypadku niepowodzeń 

edukacyjnych ucznia i braku kontaktu ze strony rodziców nauczyciel danego przedmiotu 

umawiają się na rozmowę indywidualną. Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z 

rodzicami każdorazowo odnotowywane są w dokumentacji nauczyciela, wychowawcy 

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

rodziców 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-VIII 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 informatyki 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: 

1) stopnie z przedmiotów nauczania; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,  

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

rodziców 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 rocznym klasyfikacyjnym zabraniem plenarnym Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest 

on poinformowany o ocenie po powrocie na zajęcia. Rodzice informowani są w formie 

ustalonej przez wychowawcę.  

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

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców 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 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 niepełnosprawnością umysłową 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 niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym 

w klasach, 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 niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym w klasach 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 na 

tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. W przypadku 

nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o ocenach po powrocie na zajęcia. 

Rodzice 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 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 

wdanej klasie; 

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

klasyfikacyjny odbywa się na wniosek jego rodziców za zgodą rady pedagogicznej. 



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

wraz z uzasadnieniem, kierują rodzice ucznia do dyrektora szkoły (najpóźniej przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej). 

29. Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 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 mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

(półroczna) 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. 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 –VIII 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. 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. 



39. 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. 

40. 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. 

41. 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. 

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

nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

43. 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. 

44. W klasie ósmej jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone 

w podstawie programowej 

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

oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

45. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. 

46. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom / opiekunom prawnym wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. 

47. Rodzice ucznia korzystający z dziennika elektronicznego mają obowiązek: analizowania 

ocen i frekwencji dziecka, odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i 

pozostałych nauczycieli lub pracowników szkoły. 

 

§49 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 

1. Uczeń lub jego rodzice 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. 

 

 

§50 

 

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; 

2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców 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 lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły i uzgodnienia 

czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu rodzica 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 ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły. 

5. Dziecko odbiera rodzic 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. 

11. Za przekazanie informacji rodzicom o której mowa w ust. 4 odpowiedzialny jest 

wychowawca, w przypadku nieobecności wicedyrektor lub dyrektor szkoły. 

§ 51 

 



1. Wyróżnienia 

1) Ucznia nagradza się za: 

a) rzetelną naukę i pracę społeczną, 

b) autentycznie wzorową postawę, 

c) szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia szkoły, 

d) działalność i odwagę. 

2) Za szczególne osiągnięcia uczeń może być wyróżniony: 

a) pochwałą wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły, 

b) pochwałą wobec przedstawicieli uczniów poszczególnych klas lub uczniów całej szkoły 

przez dyrektora, 

c) listem pochwalnym skierowanym do rodziców, 

d) nagrodą w formie książki, dyplomem, przyznanej na wniosek rady pedagogicznej, 

e) umieszczeniem nazwiska ucznia na tablicy samorządowej z uzasadnieniem, 

f) nagroda, wyróżnienie burmistrza dla najlepszych uczniów i zawodników osiągających 

sukcesy sportowe, 

g) stypendium sportowe 

h) stypendium naukowe 

2. Warunki przyznawania nagród: 

1) Sportową Nagrodę Miasta Ozorkowa może otrzymać uczeń szkoły bez względu na miejsce 

zamieszkania, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym; 

2) Sportowe Wyróżnienie Miasta Ozorkowa może otrzymać uczeń szkoły bez względu na 

miejsce zamieszkania, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym; 

3) Nagrodę Burmistrza Miasta Ozorkowa mogą otrzymać uczniowie: 

a) kończący klasy IV-VIII, 

b) mający osiągnięcia w konkursach i olimpiadach; 

4) Nagrodę Burmistrza Miasta Ozorkowa przyznaje się najlepszemu uczniowi ze szkoły 

wytypowanemu przez Radę Pedagogiczną; 

5) Nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa mogą być przyznawane uczniom, którzy zajęli: 

a) od I-III miejsca w konkursach na szczeblu powiatowym, 

b) od I-III miejsca w konkursach na szczeblu wojewódzkim, 

c) od I-XX miejsca w konkursach na szczeblu krajowym, 

d) zostali laureatami lub uzyskali bardzo dobry wynik bądź wyróżnienie w ogólnopolskich lub 

międzynarodowych konkursach i olimpiadach, 

e) zostali laureatami lub byli finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, 

f) zostali laureatami lub byli finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, konkursów 

tematycznych i interdyscyplinarnych, 

6) Osoby nagrodzone Nagrodą Burmistrza Miasta Ozorkowa otrzymują nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy; 

7) Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 

ocen (powyżej 5,2) , co najmniej   bardzo dobrą ocenę z zachowania w półroczu 

poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się stypendium; 



8) Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w 

ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły; 

9) Świadectwo z wyróżnieniem –  otrzymują uczniowie klas IV - VIII, którzy uzyskali średnią 

ocen 4,75 i powyżej, bardzo dobre lub wzorowe zachowanie; 

10) List gratulacyjny Burmistrza Miasta Ozorkowa–  otrzymują uczniowie klas I-VIII, którzy 

osiągnęli bardzo dobre wyniki nauczania oraz sukcesy w konkursach pozaszkolnych;  

11)  Nagrody książkowe otrzymują uczniowie:  

a) kończący klasę, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, 

b) osiągnęli znaczące sukcesy w konkursach pozaszkolnych, 

c) reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym, 

d) wykonujący prace społeczne na rzecz szkoły np. wolontariat, samorząd szkolny,itp.; 

12) Dyplomy otrzymują uczniowie, którzy wyróżniali się postawą i zaangażowaniem w życiu 

szkoły i klasy; o ich przyznaniu decyduje wychowawca, nauczyciel lub dyrektor szkoły. 

 

§ 52 Kary 

  

1. Uczeń jest ukarany  za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego. Wykaz kar przedstawia 

się następująco: 

1) upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem przez nauczyciela, wychowawcę klasy; 

2) upomnienie wobec klasy przez nauczyciela , wychowawcę klasy; 

3) upomnienie lub nagana wobec ucznia przez dyrektora szkoły; 

4) obniżenie oceny ze sprawowania; 

5) zawieszenie z korzystania z niektórych form opieki socjalnej, uczestniczenia w imprezach 

szkolnych o charakterze rozrywkowym organizowanych przez samorząd klasowy lub szkolny; 

6) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę do 

momentu zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy; 

7) nietypowanie ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary przez 

dyrektora na wniosek wychowawcy; 

8) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach rozrywkowych; 

9) przeniesienie do równoległej klasy po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną; 

10) nagana udzielona przez dyrektora szkoły w obecności Rady Pedagogicznej; 

11) przeniesienie uczniów do równoległej klasy w swojej szkole, o których decyduje  Rada 

Pedagogiczna; 

12) przeniesienie do innej szkoły – dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z 

wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

2. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli 

uczeń pozyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego. 

3. Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji ukarania go do dyrektora szkoły w terminie trzech 

dni od jej oznajmienia, za pośrednictwem samorządu szkolnego lub wychowawcy klasy. 

4. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za: 

1) nieprzestrzeganie zapisów statutu; 

2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających; 



3) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia; 

4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły. 

5. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i 

stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, 

dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po 

popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

6. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 

7. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

8. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 

9. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w ust. 1pkt 1-3: 

1) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy; 

2) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.  

10. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w ust. 1 pkt 3- 

11:  

1) wysłuchania dokonuje dyrektor szkoły; 

2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy; 

3) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor szkoły, uczeń oraz 

wychowawca. 

11. O zastosowanej karze dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie rodziców lub osobę, pod 

której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1-4. 

12. Kary wymienionej w ust. 1 pkt 5 i 8 dyrektor szkoły udziela w obecności rodziców lub 

osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, podczas spotkania na terenie 

szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora. 

13. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką 

prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, stosuje się ust. 11. 

14. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty 

jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i 

sposobie odwołania. 

15. Rodzicom ukaranego ucznia przysługuje prawo wniesienia odwołania. 

16. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia 

zawiadomienia. 

17. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez 

rozpoznania. 4. Odwołanie od kary udzielonej przez wychowawcę wnosi się do dyrektora 

szkoły. 

18. Odwołanie rozpatruje dyrektor szkoły w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania. 

19. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

20. Odwołanie od kary udzielonej przez dyrektora szkoły wnosi się do organu prowadzącego. 

21. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęciu procedury karnego 

przeniesienia ucznia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły 

podejmuje Kurator Oświaty. 

22. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o karne przeniesienie ucznia do 

innej szkoły: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla 

innych uczniów lub pracowników szkoły; 



2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 

naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

5) kradzież; 

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 

8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

10) notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 

środków dyscyplinujących; 

11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;  

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.  

23. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

24. Podstawą wszczęcia postępowania karnego przeniesienia do innej szkoły jest sporządzenie 

notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. 

25. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (KPK), Dyrektor niezwłocznie powiadamia 

organa ścigania. 

26. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje 

posiedzenie Rady Pedagogicznej danej szkoły. 

27. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być 

wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się 

również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego. 

28. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę 

postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, 

wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje 

RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych 

karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, itp. 

29. Dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje 

wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

30. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły dyrektor kieruje sprawę do Łódzkiego 

Kuratora Oświaty. 

31. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują 

rodzice lub prawny opiekun.  

32. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w 

pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

33. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do 

czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

34. W szkole działają procedury postępowania w przypadkach wprowadzone zarządzeniem 

dyrektora: 



1) Procedura dotycząca uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego; 

2) Procedura kontaktów z rodzicami; 

3) Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia; 

4) Procedura postępowania w razie wypadku na terenie szkoły; 

5) Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją; 

6) Procedura przebywania w budynku szkoły; 

7) Procedury postępowania w przypadku powstania szkody lub zniszczenia mienia przez 

ucznia; 

8) Procedura postępowania  w przypadku kradzieży dokonywanych przez uczniów; 

9) Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika 

szkoły; 

10) Osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na terenie 

szkoły; 

11) Procedury postępowania w sytuacji fałszerstwa; 

12) Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia (bójka, pobicie); 

13) Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec siebie/ 

pogróżki o zrobieniu sobie krzywdy; 

14) Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji  

stwarzającego zagrożenie dla  bezpieczeństwa i  zdrowia własnego  oraz innych. 

 

 


