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MISJA 

Radość uczenia (się) 

Filozofia naszej szkoły wzmacnia interdyscyplinarne podejście do kształcenia młodych ludzi 
tak, by stawali się społecznie odpowiedzialnymi i krytycznie myślącymi obywatelami, 
zdającymi sobie sprawę z różnorodności świata. Naszą misją jest rozbudzanie ciekawości 
uczniów, by mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie. Dobrze przemyślany 
program pozwala im dowiadywać się, jak szanować inne kultury, wspierając jednocześnie 
własne przekonania i idee. 

Skupiamy się na rozwoju uczniów – społecznym, fizycznym, emocjonalnym i kulturalnym, 
jako wzmocnieniu ich rozwoju naukowego. 

Definiujemy międzynarodową edukację jako wielopoziomowy, ciągły proces, pomagający 
zrozumieć młodym ludziom wyzwania stawiane przez współczesny świat oraz – reagować 
na nie. Taki sposób myślenia o edukacji jest wspólną cechą programów stworzonych 
zgodnie z międzynarodowymi standardami i metodami nauczania. 

Wszystkie programy wprowadzane w naszej szkole dążą do zwiększenia wrażliwości ucznia 
na potrzeby i doznania innych. Pomagają one także młodym ludziom znaleźć ich miejsce w 
międzynarodowej wspólnocie i rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami globalnej 
społeczności. 
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ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1.  

1. Prywatna Szkoła Podstawowa, zwana dalej „szkołą”, jest szkołą niepubliczną.  

2. Niniejszy statut, zwany dalej „statutem”, reguluje szczegółowy ustrój szkoły oraz inne 
sprawy dotyczące jej funkcjonowania, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty / Dz. U. z 2016 r. poz. 1943/ zwanej dalej „ustawą”,  
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

a. ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010 i 1985 oraz z 2017 r. poz. 60), 

b. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 60), 

c. ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 
oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 949). 

§2.  

1. Szkoła działa – w ramach obowiązujących ustaw – na rzecz wszechstronnego 
wykształcenia ucznia, kierując się w swej działalności jego dobrem. 

2. Celem szkoły jest jak najlepsze, ogólne wykształcenie uczniów i przygotowanie ich do 
podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych państwowych i prywatnych.  

3. Celem szkoły jest również ułatwienie uczniom kontaktów zagranicznych poprzez m.in. 
używanie języków polskiego i angielskiego jako języka komunikacji i nauczania, 
organizowanie wymiany międzynarodowej, oraz doskonalenie metod nauczania 
języków obcych, a przede wszystkim – poprzez wdrażanie Primary Years Programme 
of the IBO oraz Middle Years Programme of the IBO. 
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§3.  

1. Szkoła wchodzi w skład grupy placówek edukacyjnych, realizujących poza programem 
polskim programy International Baccalaureate Organization: Primary Years 
Programme, Middle Years Programme, Diploma Programme. W skład tej grupy szkół 
wchodzą: Międzynarodowe Przedszkole Misia Paddingtona, Prywatna Szkoła 
Podstawowa im. Jeana Monneta i Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana 
Monneta – pod wspólną nazwą Monnet International School. 

2. We wdrażaniu programów IB, a także innych innowacji edukacyjnych oraz dzieleniu 
się doświadczeniami z tego procesu szkoła będzie korzystać ze wsparcia Fundacji 
„Support”, a także innych organizacji wspierających dobre praktyki edukacyjne. 

§4.  

1. Osobą prowadzącą szkołę jest Hanna Buśkiewicz – Piskorska – właściciel szkoły – lub 
jej pełnomocnik.  

2. Szkoła nie jest szkołą integracyjną, nie przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością 
ruchową. Dopuszcza się przyjęcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
które mogą być objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 
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ROZDZIAŁ 2 

Organy szkoły 

 

§5.  

1. Szkoła jest samorządną społecznością uczniów, nauczycieli i rodziców kierowaną 
przez jej organy. 

2. Organami szkoły są: 

a. dyrektor, 

b. koordynator Primary Years Programme, 

c. koordynator Middle Years Programme, 

d. rada pedagogiczna, 

e. samorząd uczniowski. 

§6.  

Dyrektor 

1. Najwyższym organem szkoły jest dyrektor. 

2. Właściciel pełni jednocześnie funkcję dyrektora lub powołuje dyrektora szkoły 
spełniającego wymagania określone w ustawie. Dyrektor ma prawo powołać swojego 
zastępcę po zasięgnięciu opinii właściciela szkoły. 

3. Dyrektor szkoły: 

a. kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

b. sprawuje nadzór pedagogiczny, 

c. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
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d. dysponuje powierzonymi przez właściciela szkoły środkami finansowymi i ponosi 
odpowiedzialność  za ich właściwe wykorzystanie,  

e. jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących 
nauczycielami, 

f. po zasięgnięciu opinii właściciela szkoły zatrudnia lub zwalnia nauczycieli oraz innych 
pracowników szkoły,  

g. po zasięgnięciu opinii właściciela szkoły przyznaje nagrody oraz wymierza kary 
porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

h. może przydzielić nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 
przewidzianego umową, na podstawie której nauczyciele są zatrudnieni lub 
dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze i inne wynikające 
z organizacji pracy szkoły, 

i. może skreślać uczniów z listy uczniów, 

j. przedstawia właścicielowi do zatwierdzenia zmiany w Statucie Szkoły, 

k. odpowiada za realizację polskiej podstawy programowej, 

l. współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim, 

m. dopuszcza do realizacji programy nauczania. 

4. Dyrektor szkoły, który jednocześnie jest jej właścicielem, większość swoich 
obowiązków przekazuje wicedyrektorom, zgodnie z podpisanym przez nich zakresem 
obowiązków. 

5. Odpowiada za właściwą organizację egzaminów końcowych, w szczególności 
dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzenia tych egzaminów na 
podstawie wskazań rady pedagogicznej.  

6. W celu dyscyplinowania uczniów może zawierać kontrakty dwustronne lub 
trójstronne z uczniami i ich rodzicami. 
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§7.  

Koordynator Primary Years Programme of the IBO 

1. Za właściwe wdrażanie Primary Years Programme of the IBO, prowadzenie 
i dokumentowanie korespondencji z IBO, szkolenie nauczycieli, rodziców i uczniów na 
temat PYP odpowiedzialny jest koordynator PYP. 

2. Szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność koordynatora PYP określają dokumenty 
IBO oraz podpisany przez koordynatora PYP zakres obowiązków. 

§8.  

Koordynator Middle Years Programme of the IBO 

1. Za właściwe wdrażanie Middle Years Programme of the IBO, prowadzenie 
i dokumentowanie korespondencji z IBO, szkolenie nauczycieli, rodziców i uczniów na 
temat MYP odpowiedzialny jest koordynator MYP. 

2. Szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność koordynatora MYP określają dokumenty 
IBO oraz podpisany przez koordynatora MYP zakres obowiązków. 

§9.  

Rada Pedagogiczna 

1. Organem kolegialnym szkoły jest rada pedagogiczna.  

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i z nią 
współpracujący. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 
bieżących potrzeb /rady szkoleniowe/. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy 
właściciela szkoły, przewodniczącego rady pedagogicznej, albo co najmniej 1/3 
członków rady pedagogicznej.  
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5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy zatwierdzanie wyników klasyfikacji i 
promocji uczniów oraz podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych w szkole. 

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a. organizację pracy szkoły, 

b. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w  
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

c. zmiany w statucie, 

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów. 

8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania  spraw poruszanych na posiedzeniach 
rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a 
także pracowników szkoły.  

10. W zebraniach rady pedagogicznej może brać udział z głosem doradczym właściciel 
szkoły.  

§10.  

Samorząd uczniowski 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy w głosowaniu równym,  
tajnym i powszechnym wybierają swoich przedstawicieli do rady samorządu 
uczniowskiego. 

2. W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą: 

a. przewodniczący rady samorządu uczniowskiego, 

b. zastępca przewodniczącego rady samorządu uczniowskiego, 

c. przewodniczący samorządów klasowych. 
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3. Przewodniczącym rady samorządu uczniowskiego zostaje uczeń, który uzyskał 
najwyższą liczbę głosów w wyborach na przewodniczącego rady samorządu 
uczniowskiego. 

4. Zastępcą przewodniczącego rady samorządu uczniowskiego zostaje osoba, która 
uzyskała drugi wynik w wyborach na przewodniczącego rady samorządu 
uczniowskiego. 

5. Rada samorządu uczniowskiego w porozumieniu z opiekunem uchwala regulamin 
swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem. 

6. Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.  

7. Powstanie samorządu uczniowskiego i rady samorządu uczniowskiego pierwszej 
kadencji organizuje dyrektor szkoły na wniosek co najmniej 1/3 ogółu uczniów. 

8. Samorząd uczniowski ma prawo do: 

a. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

b. wyboru spośród członków rady pedagogicznej rzecznika praw ucznia, który będzie 
reprezentował uczniów w sytuacjach konfliktu między nimi a nauczycielami lub 
dyrektorem szkoły, gdy zachodzi podejrzenie łamania praw ucznia,  

c. organizowania, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, działalności kulturalnej, 
oświatowej, rozrywkowej oraz sportowej zgodnie z potrzebami uczniów, 

d. redagowania i wydawania gazety szkolnej. 

9. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania 
z zakresu wolontariatu.  

§11.  

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania  
sporów między nimi 

1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i 
samorządem uczniowskim, które są kolegialnymi organami szkoły. 
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2. Każdy z organów ma prawo do: 

a. swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji, 

b. występowania z wnioskami do innego organu w szkole, 

c. wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych planowanych 
działaniach lub decyzjach, 

d. wspólnego rozwiązywania problemów i rozwiązywania sporów.  

3. Organa i osoby uprawnione do rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych: 

a. spory i sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, 
rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły, 

b. sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, między uczniami różnych klas, oraz 
między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania 
się stron do psychologa szkolnego lub dyrektora, 

c. sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły i rodzicami uczniów 
rozstrzyga dyrektor szkoły.  

§12.  

Postępowanie podczas rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych w szkole:      

1. Osoba lub organ rozstrzygający spór winien poznać i wziąć pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji:                                                                                   

a. racje obu stron, 

b. ewentualnie informacje świadków konfliktu, 

c. przyczyny konfliktu, 

d. dotychczasowe i perspektywiczne skutki konfliktu, 

e. stadium zaawansowania konfliktu, 
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f. przepisy prawne dotyczące sprawy będącej przedmiotem sporu. 

2. Rozwiązywanie sporów i sytuacji konfliktowych winno odbywać się w warunkach 
sprzyjających swobodnej wypowiedzi stron, w zamkniętym pomieszczeniu, bez 
obecności osób trzecich. 

3. Decyzja rozstrzygająca spór powinna być umotywowana, obiektywna i zgodna  
z przepisami prawa i statutem szkoły. 

  

 

ROZDZIAŁ 3 

Organizacja szkoły 

 

§13.  

1. Szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele w niej zatrudnieni oraz z nią współpracujący. 

2. W szkole obowiązuje ośmioletni cykl nauczania w dwóch cyklach: 

I - kl. 0 – 3  

II - kl. 4 – 8. 

3. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie wniosków z obserwacji podczas zajęć 
grupowych i/lub wyników badania gotowości szkolnej i/lub wyników egzaminów 
wstępnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe zasady rekrutacji określa odrębny 
regulamin. 

4. Absolwenci Międzynarodowego Przedszkola Misia Paddingtona zwolnieni są z procesu 
rekrutacji do szkoły podstawowej. 

5. Uczniowie organizowani są w oddziały. 

6. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  
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7. Funkcję wychowawcy oddziału przydziela dyrektor szkoły na pierwszym posiedzeniu 
rady pedagogicznej. 

8. Oddział  nauczania liczy przeciętnie 16 uczniów, nie więcej jednak niż 18 w klasach 0 - 3. 
W klasie 4 liczy przeciętnie 20, lecz nie więcej niż 22 uczniów. W klasach 5 – 8 liczy nie 
więcej niż 24 uczniów. 

9. Oddziały liczą nie mniej niż 10 osób. O utworzeniu oddziału mniej licznego niż 
dziesięcioosobowy, po uzgodnieniach finansowych z rodzicami uczniów, decyduje 
dyrektor szkoły. 

10. Godzina lekcyjna w klasach 5 – 8 trwa 45 minut, w klasach 0- 4 o długości lekcji decyduje 
nauczyciel. 

11. Przerwy między lekcjami trwają od 10 do 60 minut. 

12. Zajęcia obowiązkowe z przedmiotów nauczanych mogą być prowadzone poza systemem 
klasowo – lekcyjnym, w formie warsztatów przedmiotowych, w muzeach, w 
bibliotekach, instytucjach artystycznych i kulturalno – oświatowych, a także w plenerze 
(tzw. zielona szkoła). Nieobecność ucznia na takich zajęciach jest traktowana jak 
nieobecność na lekcji. 

13. W czasie wakacji letnich dyrektor szkoły ustala „Kalendarium roku szkolnego …”, 
uwzględniające terminy m.in. ferii, warsztatów wyjazdowych, posiedzeń rady 
pedagogicznej, spotkań z rodzicami, które przedstawia do konsultacji i akceptacji radzie 
pedagogicznej na jej pierwszym po wakacjach posiedzeniu plenarnym, a po rozpoczęciu 
roku szkolnego – udostępnia uczniom i ich rodzicom. 

14. Na I etapie edukacyjnym – edukacja wczesnoszkolna – edukacja realizowana jest w 
formie kształcenia zintegrowanego. 

15. Na II etapie edukacyjnym, realizowane są następujące przedmioty: język polski, język 
obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, wiedza o 
społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, 
technika, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w 
rodzinie, etyka. 

16. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy klasyfikacji. 
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17. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

18. Szkoła zapewnia warunki pobytu gwarantujące bezpieczeństwo uczniów. 

19. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas przerw między lekcjami na terenie 
szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie organizowane przez dyrektora.  

20. W szkole działa biblioteka. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej oraz zadania 
nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki. 

21. W szkole zatrudniony jest psycholog, którego zadaniem jest świadczenie pomocy 
specjalistycznej (m.in. pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
życiowych). W razie potrzeby szkoła współdziała też z poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi. 

22. W klasach 0- 4 po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczniami opiekują się nauczyciele 
świetlicy. 

23. W czasie wakacji letnich szkoła może organizować dyżury oraz udostępniać uczniom 
księgozbiór i czytelnię. Terminy dyżurów i otwarcia czytelni określa się w kalendarium na 
każdy rok szkolny. 

§14.  

Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów klas 0- 4, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 
rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności, wymagające zapewnienia 
uczniom opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.  

2. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności: 

a. organizowanie pomocy uczniom w wyrównaniu deficytów rozwojowych oraz 
doskonalenia treści i umiejętności programowych, 

b. tworzenie warunków do nauki własnej oraz przyzwyczajanie do samodzielnej pracy 
umysłowej, 
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c. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, 
w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 
dziecka, ujawnianie i rozwijanie jego zainteresowań i uzdolnień, 

d. tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki 
oraz kształtowanie nawyków kultury życia osobistego, 

e. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 
oraz dbałości o swoje zdrowie, 

f. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności. 

3. Organizacja świetlicy szkolnej: 

a. zgłoszenia do świetlicy szkolnej na każdy rok szkolny dokonują rodzice ucznia we 
wrześniu danego roku szkolnego, 

b. tygodniowy rozkład zajęć świetlicy szkolnej ustala dyrektor, 

c. rozkład zajęć świetlicy skorelowany jest z tygodniowym planem zajęć 
obowiązkowych, 

4. Dokumentacja świetlicy szkolnej obejmuje dziennik zajęć dodatkowych. 

5. Obowiązki pracowników świetlicy szkolnej określa dyrektor lub osoba przez niego 
upoważniona. 

6. Nadzór nad działalnością świetlicy szkolnej sprawuje dyrektor szkoły lub osoba przez 
niego wyznaczona. 

7. Szkoła może zorganizować stołówkę. 

§ 15 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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COVID-19, na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1148, z późniejszymi zmianami). 

1. Funkcjonowanie rady pedagogicznej. 

Rada pedagogiczna w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły podejmuje  decyzje zdalnie, 

za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. 

2. Prowadzenie zajęć. 

a) Wszyscy nauczyciele pracują z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, używając platformy Microsoft Teams. 

b) Nauczyciele dokonają weryfikacji i ewentualnie modyfikacji programów nauczania 

pod kątem dostosowania ich do zdalnych metod pracy, potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych uczniów. 

c) Tygodniowy zakres treści nauczania realizowany w poszczególnych oddziałach klas 

powinien uwzględniać:   

i) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

ii) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu 

iii) możliwości psychofizyczne uczniów, 

iiii) przemienne łączenie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia 

tak, by uczeń nie spędzał przed komputerem ponad 4 godzin dziennie.  

d) W celu zapewnienia równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w każdym dniu 

nauczyciele będą: 

i) wpisywać do terminarza w Librusie plan pracy na następny tydzień; najpóźniej 

w piątek do godziny 20.00 - informacje o zakresie materiału przewidzianego na 

kolejny tydzień, wraz z określeniem formy realizacji np. zajęcia on-line, zajęcia 

realizowane w innej formie,  

ii) realizować lekcje w danym tygodniu przez co najmniej dwukrotne nawiązanie 

kontaktu z uczniami - gdy dany przedmiot jest 3 i więcej razy w tygodniu, lub 

jednokrotnie - gdy dany przedmiot jest 1 lub 2 razy w tygodniu. 

Szczegółowe wytyczne podaje zarządzenie dyrektora szkoły nr 2/2020 z 27 marca 2020 r. 
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3. Frekwencja. 

a) Uczniowi, który uczestniczy w lekcjach on-line, wykonuje zadania, wpisywać 

w dzienniku „ZWOLNIONY”. 

b)  Jeżeli uczeń zgłosi, że ma problemy techniczne lub sytuacja rodzinna uniemożliwia 

mu wzięcie udziału w zajęciach, ale pozostaje w kontakcie z nauczycielem i wywiązuje 

się z zadań, również wstawiać „ZWOLNIONY”. Gdy sytuacja powtarza się zbyt często, 

informować o niej rodziców i wychowawcę. 

c)  Wpis: „NIEOBECNY” rezerwować wyłącznie dla ucznia, który nie melduje się na 

zajęciach, nie wysyła zadań i nie ma z nim kontaktu. 

d)  Nie wstawiać spóźnień, mogą one wynikać z problemów technicznych; jeżeli 

spóźnienia zdarzają się często, informować o tym rodziców i wychowawców. 

Szczegółowe wytyczne podaje zarządzenie dyrektora szkoły nr 2/2020 z 27 marca 2020 r. 

4. Procedury wystawiania ocen. 

1) Nauczyciel ma obowiązek dostosować przedmiotowy system oceniania do nauczania 

zdalnego. 

a) ocenianie bieżące - obowiązuje dotychczasowy system przewidzianymi w Statucie 

Szkoły sposobami, które można zaadaptować do zdalnego kontaktu z uczniami; 

zaplanowane sprawdziany będą wpisywane do kalendarza w dzienniku Librus – 

z zachowaniem obowiązujących w szkole zasad; nie może być ich więcej niż trzy 

w tygodniu. 

b) letnia sesja egzaminacyjna zostaje zawieszona. 

c) wystawianie oceny na koniec roku - na miesiąc przed radą klasyfikacyjną nauczyciel 

ma obowiązek poinformować ucznia o przewidywanej ocenie końcoworocznej, 

wpisując ją do dziennika elektronicznego Librus. Ocenę końcową nauczyciel musi 

wpisać do dziennika elektronicznego Librus na tydzień przed radą pedagogiczną. 

2) Ocenianie zachowania. 
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Ocenę z zachowania ustala wychowawca, uwzględniając uwagi pozytywne i negatywne 

zapisane w Librusie. 

5. Procedury poprawiania ocen. 

Poprawianie przewidywanej oceny odbywa się zgodnie z dostosowanym do zdalnego 

nauczania przedmiotowym systemem oceniania. 

6. Komunikacja z rodzicami. 

Głównym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny Librus i/lub poczta 

elektroniczna. 

7. Klasyfikacja.  

Wychowawcy klas na dwa dni przed radą klasyfikacyjną przesyłają pliki z klasyfikacją 

wygenerowane z dziennika elektronicznego Librus do dyrektora szkoły. Wychowawcy 

zobowiązani są do potwierdzenia wystawionych ocen z nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów. Klasyfikacja zatwierdzana będzie przez poszczególne zespoły nauczycieli, 

zdalnie poprzez platformę Microsoft Teams. 

8. Egzaminy.    

1) Egzaminy klasyfikacyjne. 

a) odbywają się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych. 

Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzony przed 

radą zatwierdzającą. 

b) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych 

zajęć. Egzamin odbywa się poprzez platformę Microsoft Teams. 
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c) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub w formie 

ćwiczeń praktycznych (to ostatnie dotyczy takich przedmiotów jak wychowanie 

fizyczne, informatyka, plastyka) w czasie rzeczywistym. Zadania egzaminacyjne 

powinny sprawdzać wiadomości i umiejętności z zakresu materiału wynikającego 

z programu nauczania, a ustalona ocena powinna być zgodna z przyjętą skalą 

i kryteriami. 

d) Egzaminatorzy sporządzają protokół i zapisują w postaci pliku pdf pracę ucznia, oba 

dokumenty przesyłają do dyrektora szkoły. 

2) Egzamin poprawkowy. 

a) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub w formie 

ćwiczeń praktycznych (to ostatnie dotyczy takich przedmiotów jak wychowanie 

fizyczne, informatyka, plastyka) w czasie rzeczywistym poprzez platformę Microsoft 

Teams. 

b) Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności drugiego nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć i dyrektora 

szkoły. Egzamin odbywa się poprzez platformę Microsoft Teams. 

c) Egzaminatorzy sporządzają protokół i zapisują w postaci pliku pdf pracę ucznia, oba 

dokumenty przesyłają do dyrektora szkoły. 

d) Egzamin poprawkowy musi być przeprowadzony w ostatnim tygodniu sierpnia, 

dokładny termin wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

9. Rekrutacja i egzaminy wstępne. 

1) Podania i dokumenty kandydaci przesyłają drogą mailową. 

2) Egzaminy wstępne będą przeprowadzone poprzez platformę Microsoft Teams. 
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Szczegółowe wytyczne podaje zarządzenie dyrektora szkoły nr 3 z 27 marca 2020 r. oraz 

Regulamin Rekrutacji do klas 0 i 1 szkoły podstawowej. 

 

ROZDZIAŁ 4 

Prawa i obowiązki uczniów i pracowników szkoły 

 

§15.  

1. Uczniowie mają prawo: 

a. do życzliwego i podmiotowego traktowania, 

b. do poszanowania godności osobistej, 

c. do wolności słowa i wolności sumienia oraz innych praw wynikających z Konwencji o 
Prawach Dziecka i Konwencji Praw Człowieka i Obywatela, 

d. do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami,  

e. do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

f. do organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań, 

g. do działalności samorządu szkolnego oraz do angażowania się w jego działania, 

h. do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

i. do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły, 

j. do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu szkolnego, 
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k. jeden raz w czasie cyklu nauki nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej. W 
przypadku powtórnego braku promocji uczeń zostaje skreślony z listy uczniów. 

§16.  

1. Uczniowie mają obowiązek: 

a.  szanować wszystkich pracowników szkoły i siebie wzajemnie, 

b. rzetelnie wypełniać obowiązek nauki i wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju 
własnej osobowości, 

c. dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować, 

d. dbać o mienie szkoły i mienie instytucji ze szkołą współpracujących; za szkody 
wyrządzone na terenie szkoły oraz w innych miejscach wykorzystywanych do realizacji 
zajęć szkolnych, w tym na mieniu szkoły i instytucji z nią współpracujących oraz innych 
osób, odpowiadają rodzice, 

e. szanować cudzą własność – materialną i intelektualną, 

f. przestrzegać dyscypliny szkolnej: 

 nie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (w tym 
aparatów fotograficznych) na terenie szkoły (telefon musi być wyłączony i schowany). 
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za stratę sprzętu elektronicznego,  

 przychodzić do szkoły w odpowiednim stroju. W szkole obowiązuje strój dowolny, 
jednak schludny i niewyzywający, 

 zmieniać obuwie. 

2. Dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności od rodziców w terminie dwóch 
tygodni od dnia powrotu do szkoły. Dopuszcza się ustną i elektroniczną formę 
usprawiedliwienia nieobecności przez rodziców (wiadomość przez dziennik 
elektroniczny). 

§17.  
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1. W przypadku podejrzenia, iż zostały naruszone prawa ucznia, uczeń i jego rodzice mają 
prawo złożyć do dyrektora szkoły skargę na piśmie, a dyrektor jest zobowiązany do 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o 
zajętym stanowisku w terminie 30 dni od daty otrzymania skargi. 

 

§18.  

1. Skreślenie z listy uczniów następuje na skutek decyzji dyrektora szkoły, po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej, w przypadku nieprzestrzegania obowiązków ucznia, a w 
szczególności: 

a. zażywania i rozpowszechniania środków odurzających, 

b. picia lub posiadania alkoholu, 

c. palenia tytoniu, 

d. wulgarnego, niemoralnego lub agresywnego zachowania się,  

e. niszczenia mienia szkoły, 

f. działania na szkodę dobrego imienia szkoły,  

g. otrzymania trzech pisemnych nagan dyrektora, 

h. dwukrotnego otrzymania nagannej oceny zachowania na koniec roku. 

2. Skreślenie z listy uczniów następuje także na skutek decyzji dyrektora szkoły, po 
zasięgnięciu  opinii właściciela szkoły, w przypadku nieuiszczenia wpisowego lub 
czesnego miesięcznego za dwa okresy płatności, albo niepodpisania „Umowy 
o kształcenie ucznia …” przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia.  

3. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje również na skutek wypowiedzenia przez 
jedną ze stron  „Umowy o kształcenie ucznia...”, w trybie przewidzianym w tej umowie. 

4. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów jest decyzją administracyjną, musi być 
przedstawiona w formie pisemnej. Od decyzji tej przysługuje odwołanie w ciągu 14 
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(czternastu) dni od dnia doręczenia decyzji do organu nadzorującego szkołę, tj. do 
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. 

§19.  

Nagrody dla uczniów. 

1. Wyróżniający się w nauce uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

a. pochwała dyrektora szkoły, 

b. dyplom uznania, 

c. list pochwalny do rodziców ucznia, 

d. nagrody książkowe na koniec roku szkolnego, 

e. prawo do reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

2. W miarę możliwości szkoła zapewni też nagrody pieniężne dla uczniów wyróżniających 
się w nauce. 

3. Nagrodę za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który osiągnął na koniec okresu 
klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej średnią z wszystkich ocen co najmniej 
4,75 i jego zachowanie ocenione zostało na co najmniej „bardzo dobre”. 

4. Wysokość nagrody zależy od średniej ocen semestralnych. 

5. Nagrody pieniężne oraz stypendia przyznawane są przez właściciela szkoły na wniosek 
dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. 

6. Szkoła zastrzega sobie możliwość zawieszenia nagród pieniężnych za wyniki w nauce, 
jeżeli sytuacja finansowa szkoły nie będzie pozwalała na ich świadczenie. 

 

§20.  

Kary dla uczniów 
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1. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły uczeń 
otrzymuje:  

a. upomnienie od wychowawcy, 

b. naganę od wychowawcy, 

c. upomnienie od dyrektora szkoły, 

d. naganę od dyrektora szkoły. 

2. Uczeń ma prawo odwołania się od kary. Odwołanie składa uczeń lub jego rodzice w 
ciągu 7 dni od daty uzyskania informacji o jej nałożeniu. 

a. odwołanie powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie, 

b. w celu rozpatrzenia odwołania dyrektor powołuje komisję w składzie: zespół 
wychowawców klas oraz psycholog szkolny, którzy po zasięgnięciu opinii samorządu 
wnikliwie rozpatrują odwołanie,  

c. komisja może oddalić odwołanie lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia 
przez radę pedagogiczną, 

d. dyrektor jest zobowiązany udzielić uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) 
pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od daty złożenia 
odwołania. 

§21.  

1. Pracownicy szkoły mają prawo: 

a. do poszanowania godności osobistej, 

b. do wolności słowa i sumienia oraz wszystkich innych praw wynikających z Konwencji 
Praw Człowieka i Obywatela, 

c. do uczestniczenia w życiu szkoły, wpływania na jej kształt merytoryczny, 

d. do jawnej i umotywowanej oceny swojej pracy, której dokonuje dyrektor szkoły,  
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e. do uczestniczenia w stowarzyszeniach i organizacjach, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

§22.  

1. Nauczyciele szkoły mają obowiązek: 

a. poszanowania godności ucznia, 

b. rzetelnego wykonywania swoich obowiązków  dydaktycznych i wychowawczych 
względem uczniów, 

c. dbania o bezpieczeństwo uczniów w szkole i w czasie zajęć pozaszkolnych, 
przestrzegania następujących regulaminów: 

1) regulaminu bezpieczeństwa uczniów w czasie lekcji, zajęć i przerw 

2) regulaminu dyżurów nauczycieli 

3) regulaminu pracy 

d. dawania uczniom przykładu wysokiej kultury osobistej, przejawiającej się m.in. w 
dbałości o język komunikacji /nieużywanie wulgaryzmów/, dbałość o wygląd własny oraz 
miejsca pracy, reagowanie na niekulturalne zachowanie uczniów, nieużywanie 
telefonów komórkowych podczas lekcji, 

e. uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i spotkaniach z rodzicami, 

f. sprawiedliwego oceniania postępów w nauce uczniów, 

g. informowania na bieżąco rodziców uczniów o wynikach, jakie osiągają w nauce ich 
dzieci. 

2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

a. realizowanie obowiązującego w szkole programu nauczania, 

b. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, 

tel:+48736649913
tel:+48736649913
tel:+48228411572


 

 
 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące  
nr 32 im.Jeana Monneta, DP 

 
ul. Belwederska 6a 
00-762 Warszawa 

tel.: +48 736 649 913 
tel.: +48 798 731 464 

liceum@monnet.pl 
 
 

 
 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa  

Im.Jeana Monneta, MYP 
 

ul. Belwederska 6a 
00-762 Warszawa 

tel.: +48 736 649 913 
tel.: +48 798 731 464 
spmyp@monnet.pl 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa 

 Im.Jeana Monneta, PYP 
 

ul. Stępińska 13 
00-739 Warszawa 

tel.: +48 22 841 29 92 
tel.: +48 506 542 763 

sp@monnet.pl 

 
Międzynarodowe Przedszkole  

Misia Paddingtona, PYP 
 

ul. Belwederska 6a 
00-762 Warszawa 

tel: + 48 882 576 345 
przedszkole@monnet.pl 

 
 

25 
 

c. doskonalenie umiejętności merytorycznych, metodycznych, a zwłaszcza – w zakresie 
komunikowania się z uczniami, 

d. systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów, 

e. eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

f. systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, 

g. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał, w 
tym także – dotrzymywanie terminów ujętych w „Kalendarium roku szkolnego ...”, 

h. współpraca z rodzicami,  

i. przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego opracowanie rozkładu materiału i 
szczegółowych zasad oceniania przedmiotowego zgodnego z wewnątrzszkolnym 
ocenianiem (WO).  

 

ROZDZIAŁ 5 

Działalność finansowa szkoły (sposoby zdobywania środków na działalność szkoły) 

 

§23.  

1. Szkoła jest finansowana z następujących źródeł: 

a. środki własne osoby prowadzącej szkołę – Hanny Buśkiewicz-Piskorskiej, 

b. czesne i wpisowe, 

c. darowizny osób prawnych i fizycznych wspomagających szkołę, 

d. dotacje, 

e. inne źródła dochodów. 
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2. Środkami finansowymi szkoły dysponuje jej właściciel. 

3. Wysokość czesnego i wpisowego ustala właściciel szkoły. 

4. W klasach, liczących poniżej 10 osób, czesne może być wyższe niż w pozostałych tak, by 
suma czesnego pokrywała koszty kształcenia ucznia danej klasy. 

 

§24.  

1. Wpisowe jest wpłacane przez rodziców ucznia, który został przyjęty do szkoły, najpóźniej 
po upływie jednego miesiąca od ogłoszenia decyzji o przyjęciu do szkoły. 

2. W przypadku, gdy przyjęcie ucznia do szkoły następuje w czasie trwania roku szkolnego, 
wpisowe jest wpłacane w dniu przyjęcia ucznia do szkoły. 

3. Właściciel może zmienić wysokość wpisowego na początku każdego kolejnego roku 
szkolnego. 

4. Wpisowe jest wpłacane jednorazowo i nie podlega zwrotowi. 

5. Wpisowe nie podlega również częściowemu umarzaniu, proporcjonalnemu do 
przewidywanego czasu kształcenia ucznia w szkole. 

6. Wpisowe jest umarzane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy ci sami rodzice zapisują do 
szkoły więcej niż jedno dziecko. Ustalenie to obowiązuje tylko w sytuacji, gdy kolejne 
dziecko rozpoczyna naukę w szkole w czasie, gdy poprzednie dziecko jeszcze do niej 
uczęszcza. 

§25.  

1. Rodzice uczniów zobowiązują się podpisując umowy o kształcenie ucznia w Prywatnej 
Szkole Podstawowej do regularnego opłacania czesnego do czwartego dnia każdego 
miesiąca. W przypadku niedotrzymania tego terminu będą naliczane odsetki karne w 
wysokości przewidzianej w w/w umowie.  

2. Rodzice wpłacają czesne także w okresie wakacji letnich (chyba, że umowa przewiduje 
inne rozwiązanie). 
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3. Czesne w klasie programowo najwyższej szkoły jest ilorazem sumy czesnego 
obowiązującego w ciągu dwunastu miesięcy danego roku szkolnego i liczby miesięcy 
nauki, która wynosi dziesięć.  

4. Szkoła zapewnia dofinansowanie w przypadku, gdy uczy się w niej więcej niż jedno 
dziecko tych samych rodziców. Wtedy pełne czesne jest płacone tylko za jedno dziecko, 
opłata za każde kolejne dziecko wynosi 4/5 czesnego obowiązującego w danym roku 
szkolnym. Ustalenie to obowiązuje tylko wtedy, gdy dzieci uczą się w szkole 
równocześnie. 

5. Szkoła zapewnia dofinansowanie dla dzieci osób zatrudnionych w niej. Czesne dla tych 
dzieci wynosi 4/5 obowiązującej opłaty. 

6. W miarę możliwości szkoła zapewni ulgi finansowe dla uczniów, którzy nagle znaleźli się 
w trudnej sytuacji materialnej. Decyzja o ulgach finansowych podejmowana jest przez 
właściciela szkoły. 

7. Wysokość czesnego może ulec zmianie w trzech terminach: 

1. 1 września, 

2. 1 stycznia, 

3. 1 kwietnia danego roku szkolnego. 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

Postanowienia końcowe 

 
§26.  

1. O zamiarze rozwiązania szkoły właściciel poinformuje społeczność szkolną oraz właściwe 
organy nadzoru pedagogicznego co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem. 
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2. Szkoła używa pieczęci, która może być umieszczana na dokumentach, drukach i 
wydawnictwach szkoły. 

3. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej – pracowników, uczniów i 
rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Wszelkie zmiany Statutu muszą być zatwierdzone przez radę pedagogiczną i przesłane 
organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą. 

5. Następujące załączniki stanowią integralną część Statutu: 

a. Załącznik nr 1- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

b. Załącznik nr 2 - Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 
września 1991 roku o systemie oświaty /wraz z późniejszymi zmianami/. 

 

Warszawa, dn. 1.04.2020 r.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
DO  STATUTU 

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  95 IM. JEANA MONNETA 
 
 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W KLASACH 0-4 
 
 

§1.  
Ocenianie w klasach 0-3 

 
1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego są oparte na Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i 
sprawdzianów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami. 

2. Ocena wiedzy i umiejętności ucznia ma na celu:  
a. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,  
b. wspieranie rozwoju ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań, 
c. uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności 

wynikających z programów nauczania – oraz ewentualnych braków w tym zakresie, 
d. wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 
e. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
f. ewaluację organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, 
g. okresowe i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej 

podstawie stopnia opanowania materiału programowego. 
3. W szkole stosuje się kryteria oceniania według PYP zmodyfikowane dla każdego 

rocznika, które na koniec semestru i roku szkolnego są wyrażane w postaci oceny 
opisowej.  
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§2.  

Reguły dotyczące oceniania 
 

1. W edukacji wczesnoszkolnej funkcjonuje ocena opisowa, która może być wyrażona w 
formie: 

a. komentarza, 
b. tabeli, 
c. symboli obrazkowych, 
d. listu do dziecka, 
e. pisemnej notatki. 

2. Przykłady komentarza słownego: 
a. znakomicie, 
b. gratuluję, 
c. brawo,  
d. popracuj więcej, 
e. super, 
f. postaraj się jeszcze bardziej, 
g. bardzo ładnie, 
h. ćwicz więcej, 
i. coraz lepiej, 
j. stać cię na więcej, 
k. starasz się,  
l. jestem z ciebie dumna, 

m. cieszę się. 
n. wykonałeś wszystkie zadania 
o. wykonałeś tyle zadań, zostało jeszcze tyle 
p. nie wykonałeś zadań 
q. widziałam, że praca nad tym zadaniem sprawiła Ci dużo przyjemności 
r. nie dostrzegłam Twojego zaangażowania w to zadanie 

3. Ważnym elementem oceniania jest samoocena. 
4. Rodzice są informowani o postępach dziecka na zebraniach między okresami 

klasyfikacji, za pomocą poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, na bieżąco 
podczas rozmów z rodzicami oraz konferencji uczniowskich z udziałem rodzica  
i nauczyciela. 

5. Postępy ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności edukacyjnych  
są odnotowywane w dziennikach lekcyjnych wg ustalonych przez nauczycieli symboli. 
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6. Przyjęte zasady oceniania mogą podlegać ewaluacji i doskonaleniu. 
7. Ocena opisowa po pierwszym semestrze zostaje przekazana rodzicom w formie tabeli, 

zawierającej umiejętności edukacyjne na poszczególnych etapach nauczania  
(tzw. raporty PYP). Zachowanie oceniane jest opisowo. 

8. Nie później niż tydzień przed Radą Pedagogiczną wychowawcy klas I – III przekazują 
rodzicom (prawnym opiekunom) propozycję rocznej oceny postępów edukacyjnych 
uczniów.  

 
§3.  

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeśli uznają, że ocena na koniec okresu klasyfikacyjnego z zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w danym semestrze. 

2. W przypadku stwierdzenia, że ocena na koniec okresu klasyfikacyjnego z zajęć 
edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a. w przypadku oceny na koniec okresu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 
ustnej i ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b. w przypadku rocznej oceny z zachowania – ustala roczną ocenę z zachowania w drodze 
głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa wyżej, przeprowadza się nie później niż w 
terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego 
rodzicami/prawnymi opiekunami. 

4. W skład komisji wchodzą:  
w przypadku oceny na koniec okresu klasyfikacji z zajęć edukacyjnych: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze 
– jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku jego prośby o 
zwolnienie, inny nauczyciel tego samego przedmiotu, 

3) dwóch nauczycieli z tej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 
same zajęcia edukacyjne, 

w przypadku rocznej oceny zachowania:  
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze 

– jako przewodniczący komisji, 
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2) wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne w tej klasie,  

3) psycholog,  
5. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję 
jest ostateczna. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:  
w przypadku oceny na koniec okresu klasyfikacji z zajęć edukacyjnych:  

1) skład komisji,  
2) termin sprawdzianu,  
3) zadania sprawdzające,  
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;  

w przypadku rocznej oceny zachowania:  
1) skład komisji,  
2) termin posiedzenia komisji, 
3) wynik głosowania,  
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych 

odpowiedziach. 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

 
§4.  

 
Ogólne zasady dotyczące sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 
1. Zdobycie poszczególnych umiejętności odnotowywane jest w dzienniku lekcyjnym w 

formie ustalonego przez nauczyciela znaku np. „+” po sprawdzeniu stopnia 
opanowania danej umiejętności poprzez różnorodne formy sprawdzania. 

2. Ćwiczenia sprawdzające i utrwalające stopień opanowania bieżącego materiału 
oceniane są w formie ustnej i pisemnej (niezapowiedziana praca klasowa do 10 min. 
np.: rachunek pamięciowy, pisanie z pamięci i ze słuchu). Forma ta może być 
stosowana codziennie. 

3. Sprawdzian (test, praca klasowa) jest przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym 
wyprzedzeniem i obejmuje bieżący dział tematyczny, po jego opracowaniu z uczniami. 
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4. Praca domowa jest to forma ćwiczenia utrwalającego nie podlegającego ocenie. Jest 
traktowana jako dopełnienie opracowywanego tematu. Nauczyciel wykonanie pracy 
domowej akceptuje poprzez umowny znak : „˅” i ewentualny komentarz słowny. 

5. Prace dodatkowe dla chętnych, wykraczające poza minimum programowe, są 
prezentowane indywidualnie w klasach, na łamach gazetki szkolnej, wywieszone na 
tablicach informacyjnych na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych lub 
prezentowane na spotkaniach z rodzicami. 

6. Kilkuetapowa pisemna praca semestralna, podsumowująca naukę na danym etapie 
nauczania, może być przeprowadzona w formie prac pisemnych: testów, arkuszy 
samooceny. 

7. Pisemne formy sprawdzania wiedzy uwzględniają możliwości i  predyspozycje uczniów, 
mogą być dwu – i trzypoziomowe w zależności od potrzeb grupy uczniów oraz 
indywidualnych potrzeb dzieci. 

8. W przypadku dłuższej absencji ucznia nauczyciel stwarza sytuacje, sprzyjające 
uzupełnieniu braków (bieżące informowanie o realizowanym programie). 

 
§5.  

1. Zakres umiejętności podlegających monitorowaniu przez nauczyciela w trakcie 
pierwszego etapu nauczania – edukacji wczesnoszkolnej 

 
 

Klasa I Klasa II Klasa III 

Edukacja polonistyczna 

Rozwój umiejętności porozumiewania się w zakresie 
- słuchania i dbałości o kulturę języka podczas różnorodnych wypowiedzi, 
- uczestniczenia w rozmowach, stawianie pytań, poszukiwanie objaśnień, 
- czytania (głośne, ciche, ze zrozumieniem), 
- pisania, przepisywania (liter, wyrazów, zdań, tekstów), 
- wypowiadania się w małych formach teatralnych, 
- dobierania właściwej formy komunikowania. 

Korzystanie z biblioteki, poznawanie różnorodnych tekstów (lektury). 
Samodzielne wyszukiwanie wiadomości w słownikach, albumach, atlasach; 
korzystanie z różnych źródeł wiedzy oraz informacji. 
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Rozwój umiejętności w zakresie 
- analizowania i interpretowania tekstów kultury, 
- tworzenia różnorodnych form wypowiedzi zgodnie z poznanymi zasadami 
językowymi (ortograficzno –gramatycznymi). 

Edukacja muzyczna 

Przygotowanie do odbioru i tworzenia 
muzyki w zakresie śpiewania 
i muzykowania, słuchania i rozumienia. 

Stosowanie poznanych rodzajów 
aktywności muzycznej;  
odbiór i tworzenie muzyki wg 
poznanych zasad. 

Edukacja plastyczna 

Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. 

Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach 
plastycznych. 

Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu. 

Percepcja sztuki w otaczającym środowisku. 
Ekspresja własna poprzez sztukę plastyczną w różnorodnych formach  
i technikach. Recepcja sztuki różnych dziedzin sztuki. 

Edukacja społeczna 

Rozwój umiejętności zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Znajomość 
zasad współpracy, regulaminów i stosowanie się do nich. Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa w życiu codziennym. 

Orientacja w najbliższym środowisku; poczucie przynależności do rodziny, 
społeczności szkolnej, lokalnej. 
Poznawanie znaczenia pracy i różnych zawodów oraz ludzi zasłużonych dla Polski i 
świata. 
Poznawanie symboli narodowych oraz identyfikacja z własnym narodem. 

Reakcja na sytuacje zagrożenia i odpowiednie zachowanie adekwatne do trudnych 
sytuacji. 

Przejawianie zachowań tolerancji i akceptacji wobec innych. 

Edukacja przyrodnicza 

Rozpoznawanie roślin i zwierząt z różnych środowisk przyrodniczych (ekosystemów); 
ich wzajemna współzależność. 

Przyrost wiadomości i umiejętności związanych z obserwacjami przyrodniczymi 
świata roślin i zwierząt, ich rozwoju, warunków życia i przystosowania do 
różnorodnych warunków środowiskowych. 

tel:+48736649913
tel:+48736649913
tel:+48228411572


 

 
 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące  
nr 32 im.Jeana Monneta, DP 

 
ul. Belwederska 6a 
00-762 Warszawa 

tel.: +48 736 649 913 
tel.: +48 798 731 464 

liceum@monnet.pl 
 
 

 
 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa  

Im.Jeana Monneta, MYP 
 

ul. Belwederska 6a 
00-762 Warszawa 

tel.: +48 736 649 913 
tel.: +48 798 731 464 
spmyp@monnet.pl 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa 

 Im.Jeana Monneta, PYP 
 

ul. Stępińska 13 
00-739 Warszawa 

tel.: +48 22 841 29 92 
tel.: +48 506 542 763 

sp@monnet.pl 

 
Międzynarodowe Przedszkole  

Misia Paddingtona, PYP 
 

ul. Belwederska 6a 
00-762 Warszawa 

tel: + 48 882 576 345 
przedszkole@monnet.pl 

 
 

35 
 

Umiejętności postępowania ze zwierzętami domowymi, hodowanymi przez człowieka 
i dzikimi. 

Orientacja w zagrożeniach przyrodniczych dla człowieka. 

Umiejętności dbania o środowisko przyrodnicze w różnych aspektach (unikanie 
zniszczeń, ochrona, oszczędzanie). 

Umiejętność rozpoznawania, określania i przystosowania człowieka do różnych 
warunków atmosferycznych i pór roku. 

Poznawanie zasad zdrowego odżywiania. Dbanie o swoje zdrowie  
i bezpieczeństwo w różnych miejscach środowiska przyrodniczego. 

Znajomość krajobrazów Polski. 

Znajomość wpływu świata przyrody na życie ludzi (cykle, 
przyczyny i skutki) 

Edukacja matematyczna 

Rozwój umiejętności porządkowania, przeliczania, porównywania zbiorów 

Określanie właściwości poznawanych figur. Orientacja w przestrzeni i na płaszczyźnie 
(kierunki, symetria). 

Umiejętność liczenia w różnych aspektach. Zapisywania liczb za pomocą cyfr w 
stopniowo poszerzanym zakresie liczbowym. 
Porównywanie liczb. 

Wyznaczanie sum i różnic w stopniowo poszerzanym zakresie liczbowym. 
Sprawdzanie wyników. 

Wyznaczanie iloczynów i ilorazów w stopniowo poszerzanym zakresie liczbowym. 

Rozwiązywanie łatwych równań z niewiadomą. 

Umiejętność posługiwania się zegarem, kalendarzem oraz określania długości, masy, 
ilości płynów, temperatury. Dokonywanie obliczeń użytecznych. 

Wykorzystywanie obliczeń w różnych sytuacjach życiowych. 

Umiejętność posługiwania się środkami pieniężnymi. Wykonywanie obliczeń 
pieniężnych 

Rozwiązywanie zadań z treścią; stosowanie zapisu cyfrowego działań. 

Umiejętność rysowania odcinków o podanej długości, figur typowych i nietypowych 
oraz ich symetrycznych odpowiedników w powiększeniu, i w pomniejszeniu. 

Dokonywanie obliczeń związanych z figurami geometrycznymi (obwody). 

Zajęcia komputerowe 

Rozwój umiejętności obsługi komputera. Umiejętność bezpiecznego korzystania z 
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komputera, stosowanie się do obowiązującego regulaminu. 

Umiejętność tworzenia tekstów i rysunków. 

Rozwój umiejętności wyszukiwania informacji i korzystania z nich. Unikanie zagrożeń 
wynikających z korzystania z komputera, Internetu i multimediów 

Zajęcia techniczne 

Umiejętność określania sposobów powstawania przedmiotów codziennego użytku, 
wykorzystanie natury 

Rozwój umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych podczas zajęć 
technicznych. 
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole, w domu i na ulicy, 
podczas korzystania ze środków komunikacji. 

Przyrost wiadomości i umiejętności technicznych – poznawanie, projektowanie i 
wykonanie ( konstruowanie ) prac technicznych z użyciem różnorodnych narzędzi. 
Planowanie etapów pracy i przygotowywanie odpowiednich materiałów. 

Rozpoznawanie podstawowych urządzeń przyborów, budowli. 

Rozpoznawanie środków transportu, urządzeń informatycznych. 

Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji i poruszanie się po drogach. 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. 

Rozwój umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i marszobiegów. Reakcja 
na sygnały. 

Udział w grach, zabawach i zawodach sportowych. Reakcja na zwycięstwo i porażkę. 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych. Organizowanie miejsca 
do zabaw ruchowych. 

Umiejętność, rzutu, chwytu, odbicia, toczenia piłki, pokonywania przeszkód, biegu, 
skoku. 

Dbanie o czystość ciała i odzieży, prawidłową postawę, zęby i higienę osobistą oraz 
ład i porządek w otoczeniu. 

Dostrzeganie niebezpieczeństw związanych z różnorodnymi zatruciami (środki 
chemiczne, lekarstwa, używki, gaz) oraz niebezpieczeństwa związane z innymi 
osobami. 

Podejmowanie działań pomocy innym, akceptacja różnych niepełnosprawności 

Wybór osób do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i 
życia. 

Umiejętność zdrowego odżywiania i prowadzenia aktywnego trybu życia 
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Etyka 

Obserwacja przyswajania i stosowania poznawanych wartości etycznych w życiu 
codziennym. 

Respektowanie różnorodnych praw ludzi niezależnie od warunków ich życia i 
funkcjonowania 

Język angielski 

Rozwój umiejętności w zakresie przyswajania i stosowania 
poznawanych słów oraz zwrotów w języku angielskim, dotyczących: 
- powitania, pożegnania jak również przedstawienia się, 
- rozpoznawania, wskazywania oraz nazywania osób oraz przedmiotów z najbliższego 
otoczenia, 
- śpiewania i rozumienia śpiewanych utworów, 
- recytowania i rozumienia recytowanych wierszyków, 
- słuchania, rozumienia i odegrania słuchanych historyjek, 
- wypowiedzi ustnej na temat ulubionego koloru, zabawki, zwierzęcia 
oraz potrawy. 

Udział w grach i zabawach utrwalających poznany materiał. 

Rozwój umiejętności czytania i pisania w zakresie poznawanego materiału. 

Rozwój umiejętności wypowiadania się na piśmie na tematy dotyczące pogody, 
własnych umiejętności oraz emocji. 

Opanowanie słownictwa z zakresu dni tygodnia, miesięcy oraz określenia godziny. 

 
Uwaga 
Każdą z dziedzin edukacji nauczyciel może wzbogacić w wybrane przez siebie  
i monitorowane w czasie roku szkolnego umiejętności zgodnie z realizowanym programem 
nauczania. 
 

§6.  
Umiejętności z zakresu edukacji społecznej i zachowania  

ucznia kl. I – III podlegające ocenie opisowej 
 

1. Na wszystkich etapach (klasach) edukacji wczesnoszkolnej monitoruje się następujące 
umiejętności uczniów w zakresie zachowania i funkcjonowania w środowisku 
społecznym szkoły, czy uczeń: 

a. przestrzega zasad bezpieczeństwa 
b. zgodnie bawi się w grupie 
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c. potrafi współdziałać w grupie 
d. udziela pomocy innym 
e. utrzymuje porządek w miejscu pracy i dba o przybory szkolne 
f. pracuje samodzielnie 
g. wypełnia przyjęte obowiązki 
h. wykazuje kulturalny stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły 
i. stosuje kulturalne słownictwo 
j. jest aktywny na lekcji 
k. zachowanie na lekcji 

2. Obserwacje dotyczące zachowania odnotowuje się co miesiąc, gdyż na tej podstawie 
można stwierdzić, które z zachowań przejawiane są pozytywnie, a które wymagają 
dalszych zabiegów wychowawczych. 

3. Rodzice (opiekunowie) są informowani o zachowaniu i umiejętnościach społecznych 
dziecka podczas rozmów z wychowawcą. 

4. Oceniając zachowanie dziecka nauczyciel bierze pod uwagę przestrzeganie regulaminu 
klasowego, który corocznie jest opracowywany przez wychowawcę wraz z klasą oraz 
dostosowany jest do wieku rozwojowego uczniów. W regulaminie ustalane są zasady 
obowiązujące w klasie i w szkole. Przestrzeganie regulaminu wspierane jest systemem 
kar i nagród ustalonym przez wychowawcę zgodnie ze statutem szkoły. Regulamin 
konsultowany jest z rodzicami na zebraniu we wrześniu. 

 
 

§7.  
Standardy osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach nauczania zintegrowanego 

 
* Standardy na poszczególnych etapach nauczania w edukacji wczesnoszkolnej  

są kontynuacją i rozszerzeniem umiejętności oraz wiadomości. 
 
Klasa I 
 
1. Edukacja polonistyczna (uczeń): 

1) słucha wypowiedzi innych, komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia, 
2) wypowiada się na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, 
3) czyta wyrazami proste zdania, 
4) zna wszystkie litery, 
5) przepisuje krótkie zdania, 
6) pisze z pamięci, 
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7) dba o poprawność graficzną pisma, 
8) wyróżnia: głoski, litery, sylaby i zdania, 
9) interesuje się książką i czytaniem, 
10) wypowiada się w małych formach teatralnych, 
11) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci. 

 
2. Edukacja muzyczna (uczeń): 

1) śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, 
2) odtwarza proste rytmy, 
3) świadomie i aktywnie słucha muzyki, 

 
3. Edukacja plastyczna (uczeń): 

1) potrafi wykonać prace plastyczne wykorzystując różnorodne materiały i narzędzia, 
2) rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki, 
3) tworzy przedmioty charakterystyczne dla regionalnej sztuki ludowej, 

 
4. Edukacja społeczna (uczeń): 

1) odróżnia, co jest dobre, a co złe, 
2) podejmuje współpracę, przestrzega reguł i bezpieczeństwa podczas zabaw, 
3) zna zagrożenia i wie, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc, 
4) zna symbole narodowe, 
5) posiada wiadomości o rodzinie, nazywa zawody osób bliskich, 
6) zna wartość pieniądza, 

 
5. Edukacja przyrodnicza (uczeń): 

1) rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym środowisku, 
2) zna zachowania zwierząt w zależności od pór roku, 
3) dostrzega zmiany zachodzące w różnych porach roku, 
4) nazywa poznane rośliny i zwierzęta, zna warunki ich rozwoju, 
5) zna i unika zagrożeń ze strony roślin i zwierząt, 
6) chroni przyrodę, rozumie potrzebę dbania o środowisko, 
7) obserwuje pogodę, nazywa zjawiska atmosferyczne 
8) zna podstawy ekologii, 

 
6. Edukacja matematyczna (uczeń): 

1) grupuje i przelicza przedmioty według podanej cechy w zakresie 20, 
2) określa położenie obiektów w przestrzeni, 
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3) zna i zapisuje liczby od 0 do 10, 
4) dokonuje porównywania porządkowego liczb naturalnych, 
5) porządkuje i przelicza obiekty w kolejności rosnącej i malejącej w zakresie od 0 do 

20, 
6) sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, 
7) rozwiązuje proste zadania tekstowe, 
8) mierzy długość posługując się linijką, 
9) potrafi ważyć przedmioty, odmierzać płyny, 
10) nazywa dni, tygodnie i miesiące, 
11) zna monety i banknoty. 
12) zna pojęcie długu i konieczność spłacania go, 

 
7. Zajęcia komputerowe (uczeń): 

1) korzysta z komputera zgodnie z poznanymi zasadami. 
 
8. Zajęcia techniczne (uczeń): 

1) potrafi wykonać prace techniczne wykorzystując różnorodne materiały i narzędzia, 
2) zna zasady bezpiecznego korzystania z technicznych urządzeń domowych, 
3) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach, 
4) zna telefony alarmowe. 

 
9. Wychowanie fizyczne (uczeń): 

1) potrafi poprawnie wykonać ćwiczenia z piłką i ćwiczenia równoważne, 
2) w czasie zajęć ruchowych przestrzega obowiązujących reguł, 
3) zna podstawowe zasady dbania o zdrowie i przestrzega higieny osobistej, 
4) pomaga dzieciom mniej sprawnym, 
5) zna zasady zdrowego stylu życia. 

 
10. Etyka (uczeń): 

1) wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych, nie 
niszczy otoczenia, 

2) zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność, 
3) wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu 

pożyczonych rzeczy, 
 
11. Język angielski (uczeń): 

tel:+48736649913
tel:+48736649913
tel:+48228411572
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1) zna i rozumie oraz posługuje się pojęciami niektórych kolorów, szkolnych 
przedmiotów, zabawek, zwierząt, domu, ciała, potraw, 

2) potrafi liczyć do 10, 
3) potrafi zaśpiewać kilka piosenek, 
4) wypowiada się na temat ulubionego koloru, zabawki, zwierzątka oraz potrawy, 
5) potrafi wyrecytować kilka wierszyków, 
6) potrafi wysłuchać i odegrać scenki, 
7) potrafi wykonać prace plastyczne według polecenia nauczyciela, 
8) rozpoznaje narządy zmysłów oraz potrafi je nazwać. 

 
 
Klasa II 
 
1. Edukacja polonistyczna (uczeń): 

1) słucha i rozumie: wypowiedzi, polecenia, proste instrukcje, informacje, objaśnienia, 
2) słucha i czyta teksty literackie, 
3) słucha materiałów audio, 
4) wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 
5) wyodrębnia w utworze literackim głównego bohatera, miejsce i czas akcji, 
6) wypowiada się swobodnie na określony temat, 
7) komunikuje się w różnych sytuacjach społecznych, 
8) poprawnie konstruuje pytania i odpowiedzi, 
9) zna alfabet, 
10) czyta wyrazy i proste zdania całościowo, 
11) czyta płynnie proste teksty z przygotowaniem, 
12) pisze poprawnie proste zdania z pamięci i ze słuchu, 
13) tworzy krótkie wypowiedzi pisemne, 
14) dba o estetykę i poprawność gramatyczną oraz ortograficzną, 
15) sprawnie wyróżnia wyraz, głoskę, literę, sylabę, 
16) czyta lektury i korzysta z biblioteki, 
17) zna formy użytkowe tekstów, 
18) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci. 

 
2. Edukacja muzyczna (uczeń): 

1) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej: śpiewa piosenki, gra na 
instrumentach, porusza się w rytm muzyki, 

2) rozróżnia podstawowe elementy muzyki. 

tel:+48736649913
tel:+48736649913
tel:+48228411572
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3. Edukacja plastyczna (uczeń): 

1) poznaje dziedzictwo kulturowe (zabytki, tradycje, dzieła sztuki), 
2) wykorzystuje przekazy medialne do tworzenia własnych prac z uwzględnieniem 

wiedzy o prawach autorskich, 
3) podejmuje różne działania plastyczne zgodnie z tematyką lub własną inwencją, 

wykorzystując różne techniki i narzędzia, 
4) dokonuje klasyfikacji wybranych dziedzin sztuki. 

 
4. Edukacja społeczna (uczeń): 

1) odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z otaczającym środowiskiem, 
2) współpracuje i przestrzega reguł w zabawie, nauce i sytuacjach życiowych, 
3) zna zagrożenia i wie, w jaki sposób zwrócić się o pomoc, 
4) zna i szanuje symbole narodowe, 
5) identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami, 
6) wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników, 
7) jest tolerancyjny wobec innych, 
8) zna prawa i obowiązki ucznia, 
9) zna najbliższą okolicę, 
10) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka, 
11) przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

 
5. Edukacja przyrodnicza (uczeń): 

1) zna wybrane rośliny i zwierzęta w ich naturalnych środowiskach, 
2) opisuje cztery pory roku i ich podstawowe symptomy, 
3) podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, 
4) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia, 
5) nazywa typowe elementy krajobrazów Polski, 
6) zna wpływ czynników na życie ludzi, zwierząt i roślin, 
7) zna zasady racjonalnego odżywiania się, 
8) dba o zdrowie. 

 
6. Edukacja matematyczna (uczeń): 

1) określa kierunki względem siebie i innych, 
2) wskazuje kierunki w przestrzeni, określa odległości: bliżej, dalej, 
3) tworzy zbiory według podanej cechy, określa część wspólną, wyróżnia podzbiory, 
4) przelicza i porównuje elementy zbioru w zakresie 100, 

tel:+48736649913
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5) porównuje: o ile więcej, o ile mniej, 
6) odczytuje i zapisuje znak liczby w systemie dziesiętnym w zakresie 100, 
7) porównuje oraz porządkuje w kolejności rosnącej i malejącej liczby naturalne w 

zakresie 100, 
8) dodaje i odejmuje w zakresie 100, 
9) mnoży i dzieli w zakresie 30, 
10)  stosuje mnożenie i dzielenie jako działanie odwrotne, 
11)  rozwiązuje i tworzy proste zadania z treścią, 
12)  mierzy, waży, odmierza płyny i zapisuje wyniki pomiarów, 
13)  rozpoznaje i odtwarza kształty podstawowych figur geometrycznych, 
14)  rozpoznaje i kreśli krzywe, łamane, proste równoległe i prostopadłe z użyciem 

linijki, 
15)  zna zasady symetrii, 
16)  zna kalendarz, sprawnie z niego korzysta, 
17)  dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, 
18)  odczytuje temperaturę, 
19)  zna liczby rzymskie od I-XII, 
20)  odczytuje wskazania zegarów (godziny i minuty) 

 
7. Zajęcia komputerowe (uczeń): 

1) bezpiecznie korzysta z komputera i posługuje się poznanymi programami, 
2) rozwija umiejętność obsługi komputera, 
3) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Internetu, 
4) zachowuje zasady higieny pracy z komputerem. 

 
8. Edukacja techniczna (uczeń): 

1) orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, 
2) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń technicznych (wytwórcze, informatyczne) 
3) określa wartość urządzeń technicznych pod względem cech użytkowych, 

ekonomicznych i estetycznych, 
4) rozróżnia materiały: papiernicze, drewniane, szklane, 
5) wybiera materiał adekwatny do realizacji wybranego zadania, 
6) przygotowuje stanowisko pracy i zachowuje bezpieczeństwo podczas wykonywania 

jej, 
7) zapoznaje się z wybranymi wynalazkami, 
8) przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach, 

 

tel:+48736649913
tel:+48736649913
tel:+48228411572
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9. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna (uczeń): 
1) chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i grach zespołowych, stosując się do 

poznanych reguł i norm bezpiecznego zachowania, 
2) prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne w różnych pozycjach, 
3) rozwija koordynację ruchową i przestrzenną poprzez ćwiczenia gimnastyczne, 
4) doskonali umiejętności posługiwania się piłką i skakanką, 
5) zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia, 
6) zna zasady bezpiecznego zażywania leków, 
7) przestrzega reguł fair-play. 

 
10. Etyka (uczeń): 

1) rozumie, że ludzie mają równe prawa, 
2) szanuje ludzi o odmiennej kulturze i wyglądzie, 
3) bierze odpowiedzialność za własne czyny i słowa, 
4) odróżnia dobro od zła 
5) szanuje cudzą własność, 
6) pomaga osobom niepełnosprawnym, 
7) uczestniczy w programach pomocy na rzecz innych. 

 
11. Język angielski (uczeń): 

1) potrafi rozpoznać, wskazać oraz nazwać przedmioty z jego najbliższego 
2) otoczenia takie jak: zabawki, pomieszczenia, meble, zwierzęta, potrawy 
3) i produkty spożywcze, ubrania, 
4) potrafi rozpoznać, wskazać oraz nazwać członków rodziny, kolory, części twarzy 

oraz ciała, 
5) potrafi przeczytać na głos historyjki, 
6) śpiewa piosenki, 
7) gra z kartami obrazkowymi, 
8) potrafi odegrać dialogi, 
9) potrafi narysować przedmioty lub osoby zgodnie z instrukcją oraz opisać je, 
10)  potrafi opowiedzieć o sobie, 
11)  potrafi wypowiedzieć się na temat rzeczy lubianych i nielubianych, 
12)  potrafi konstruować proste pytania. 

 
 
 
 

tel:+48736649913
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Klasa III 
 
1. Edukacja polonistyczna (uczeń): 

1) uważnie słucha wypowiedzi oraz uczestniczy w rozmowach, 
2) dobiera właściwe formy komunikowania, 
3) wyszukuje informacje na określony temat, 
4) korzysta z przekazywanych informacji i różnych źródeł informacji, 
5) spójnie i swobodnie wypowiada się na określony temat, 
6) czyta płynnie, wyraziście, z podziałem na role, cicho ze zrozumieniem, 
7) w oparciu o czytane teksty wyciąga wnioski i wypowiada się, 
8) rozpoznaje, tworzy i zapisuje różnorodne formy wypowiedzi: krótkie opowiadania, 

opisy, listy, życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, notatki kronikarskie, poprawnie 
pod względem stylistycznym, gramatycznym, interpunkcyjnym i ortograficznym w 
poznanym zakresie, 

9) rozszerza zasób słownictwa, dba o kulturę języka, 
10)  pisze czytelnie i estetycznie, 
11)  pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu, poprawnie pod względem ortograficznym, 
12)  samodzielnie czyta książki i wypowiada się na ich temat, 
13)  korzysta z biblioteki. 

 
2. Edukacja muzyczna (uczeń): 

1) samodzielnie i w zespole potrafi zaśpiewać poznane piosenki, 
2) tworzy akompaniament na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory 

rytmiczne)  oraz wybranych melodycznych (proste melodie i akompaniamenty), 
3) improwizuje głosem, ruchem i na instrumentach dźwięki oraz utwory muzyczne, 
4) rozróżnia podstawowe rodzaje muzyki i jej elementy, 
5) rozpoznaje wybrane dzieła muzyczne, 
6) aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy. 

 
3. Edukacja plastyczna (uczeń): 

1) realizuje działalność plastyczną w różnych formach, wykorzystując poznane środki 
wyrazu plastycznego, 

2)  w pracach plastycznych posługuje się różnymi narzędziami i technikami, 
3) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuki, 
4) rozróżnia rodzaje twórczości człowieka, 
5) poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki oraz zabytkami określa swoją 

przynależność kulturową, 

tel:+48736649913
tel:+48736649913
tel:+48228411572
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6) rozpoznaje wybrane dzieła dziedzictwa kultury (polskiego, europejskiego), 
7) w swej twórczości w sposób bezpieczny korzysta z przekazów medialnych 

przestrzegając praw autorskich. 
 
4. Edukacja społeczna (uczeń): 

1) w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi przestrzega norm akceptowanych 
społecznie, 

2) akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla 
odmienności, 

3) zna prawa i obowiązki ucznia, 
4) respektuje prawa innych, 
5) identyfikuje się ze swoją rodziną, regionem i tradycjami, 
6) zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz tradycje, 
7) zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne naszego kraju, 
8) docenia wartość pracy i zna wybrane zawody, 
9) zna zagrożenia i potrafi wezwać pomoc, wie, do kogo się zwrócić. 

 
5. Edukacja przyrodnicza (uczeń): 

1) prowadzi proste doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze oraz wnioskuje i 
uogólnia, 

2) charakteryzuje poznane ekosystemy i ich elementy, 
3) klasyfikuje i nazywa zwierzęta i rośliny z typowych ekosystemów i opisuje warunki 

ich życia, 
4) rozróżnia i omawia cechy charakterystyczne krajobrazów Polski, 
5) określa wpływ pór roku na życie ludzi, zwierząt i roślin, 
6) określa wpływ elementów przyrody nieożywionej na życie ludzi i zwierząt, 
7) zna funkcjonowanie i potrzeby rozwojowe organizmu człowieka, 
8) zna zasady racjonalnego odżywiania, 
9) w kontaktach ze światem przyrody dostrzega zagrożenia i dba o bezpieczeństwo 

swoje oraz innych, 
10)  orientuje się w zagrożeniach dla świata przyrody i wie jak im zapobiegać, 

 
6. Edukacja matematyczna (uczeń): 

1) liczy w zakresie 1000 różnymi sposobami, 
2) zapisuje cyframi i odczytuje liczby z zakresie 1000, 
3) porównuje liczby w zakresie 1000 z użyciem znaków >, <, =, 

tel:+48736649913
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4) sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, sprawdza wyniki odejmowania za 
pomocą dodawania, 

5) mnoży i dzieli w pamięci liczby w zakresie 100, sprawdza wyniki dzielenia za 
pomocą mnożenia, 

6) rozwiązuje i tworzy zadania tekstowe, 
7) rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez 

przenoszenia na drugą stronę) 
8) rozpoznaje i nazywa figury geometryczne w nietypowych położeniach, 
9) rysuje odcinki o podanej długości, 
10)  rysuje figury, odcinki w pomniejszeniu i powiększeniu, 
11)  zna podstawowe zasady symetrii i potrafi zastosować ją w praktyce, 
12)  wykonuje obliczenia pieniężne, 
13)  mierzy i zapisuje wyniki pomiaru: długości, szerokości, wagi, pojemności, wysokości 

oraz odległości posługując się poznanymi jednostkami, 
14)  wykonuje obliczenia związane z miarami (bez zamiany jednostek), 
15) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII,  
16)  zapisuje daty i porządkuje je chronologicznie, 
17)  odczytuje temperaturę i wskazania zagra w systemie 12 i 24 godzinnym, 
18)  wykonuje proste obliczenia zegarowe, 
19)  wykorzystuje w życiu codziennym poznane wiadomości matematyczne. 

 
7. Zajęcia komputerowe (uczeń): 

1) umie bezpiecznie obsługiwać komputer i wyróżnia jego elementy, 
2) korzysta z poznanych programów, gier edukacyjnych poszerzając zakres 

wiadomości i umiejętności, 
3) wyszukuje i korzysta z informacji wykorzystując wybrane strony internetowe, 
4) potrafi wykonywać rysunki i tworzyć proste teksty z użyciem poznanych 

programów, 
5) zna zagrożenia i konsekwencje związane z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, 

multimediów, 
6) zna negatywny wpływ nadmiernego i niewłaściwego korzystania z komputera na 

zdrowie, 
7) unika niebezpiecznych i anonimowych kontaktów w Internecie. 

 
8. Zajęcia techniczne (uczeń): 

1) wie, jak powstają wybrane przedmioty codziennego użytku, 
2) realizuje proste projekty według planu, dobiera odpowiednie materiały, 
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3) korzysta z instrukcji podczas realizacji zadań, 
4) utrzymuje ład i porządek oraz właściwie i bezpiecznie używa narzędzi, i prostych 

urządzeń technicznych, 
5) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń transportowych, wytwórczych, 

informatycznych, elektrycznych, 
6) orientuje się w rodzajach budowli, 
7) zna wartość i użyteczność urządzeń technicznych, 
8) zna podstawowe zasady ruchu drogowego i właściwie korzysta ze środków 

komunikacji. 
 
9. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna (uczeń): 

1) bierze udział w marszobiegach, 
2) wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, równoważne, wzmacniające mięśnie brzucha i 

kręgosłupa, 
3) posługuje się piłką i innymi przyborami zgodnie z ich przeznaczeniem, 
4) skacze przez skakankę, 
5) reaguje ruchem na różne sygnały, 
6) zna zasady podstawowych gier i zabaw ruchowych, 
7) potrafi korygować postawę ciała w różnych sytuacjach dbając o swoje zdrowie, 
8) dostrzega niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem środków chemicznych i 

samodzielnym zażywaniem lekarstw, 
9) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania podczas zajęć ruchowych, 
10)  potrafi wybrać bezpieczne miejsce do gier i zabaw, 
11)  wie, jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia, 
12)  zna i promuje zasady zdrowego stylu życia, 
13)  akceptuje osoby niepełnosprawne i pomaga im. 

 
10. Etyka (uczeń): 

1) zna i respektuje prawa różnych ludzi nie krzywdząc innych, 
2) rozumie znaczenie prawdomówności, 
3) przeciwstawia się kłamstwu, 
4) rozróżnia dobro od zła, 
5) rozumie potrzebę naprawy wyrządzonej szkody i krzywdy, 
6) współorganizuje pomoc na rzecz innych, 
7) wie, jak dobierać przyjaciół, 
8) chroni i szanuje przyrodę, gdyż wie, że jest jej częścią. 
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11. Język angielski (uczeń): 
1) potrafi nazwać, przeczytać oraz napisać nazwy przedmiotów z najbliższego 

otoczenia, 
2) potrafi wypowiedzieć się słownie oraz pisemnie na tematy dotyczące pogody, 

własnych umiejętności oraz emocji, 
3) rozpoznaje dni tygodnia, miesiące oraz godziny, 
4) potrafi zaśpiewać piosenki oraz wyrecytować wierszyki, 
5) rozpoznaje miejsce położenia przedmiotów względem siebie, 
6) potrafi rozpoznać oraz nazwać w mowie i piśmie pogodę oraz niektóre dyscypliny 

sportowe, 
7) potrafi skonstruować poprawne gramatycznie zdania twierdzące, przeczące oraz 

pytające w czasie Present Simple oraz Present Continuous. 
 
 

§8.  
Ocenianie w klasie 4 

 
1. Począwszy od klasy czwartej oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali: 
a. stopień celujący- 6 skrót cel, 
b. stopień bardzo dobry - 5 skrót bdb, 
c. stopień dobry - 4 skrót db, 
d. stopień dostateczny - 3 skrót dst, 
e. stopień dopuszczający - 2 skrót dop, 
f. stopień niedostateczny -1 skrót ndst. 
 
a. Stopień celujący (6) oznacza, że wiedza, umiejętności i osiągnięcia ucznia wykraczają 

poza poziom wymagań  edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i 
programu nauczania przyjętego przez prowadzącego (dokumenty Scope and Sequence 
of IBO). Uczeń wykazuje się dużą samodzielnością w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności. 
Ponadto uczestniczy w konkursach, olimpiadach wiedzy. 
 

b. Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował w pełni zakres wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, programu nauczania 
realizowanego przez nauczyciela (dokumenty Scope and Sequence of IBO), samodzielnie 
rozwiązuje trudne problemy i zadania. 
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c. Stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i 
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i programu nauczania realizowanego przez nauczyciela (dokumenty Scope 
and Sequence of IBO) nie jest pełne, ale nie prognozuje kłopotów w opanowaniu 
kolejnych treści kształcenia; uczeń samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, 

 
d. Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie 

wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej i programie nauczania 
realizowanym przez nauczyciela (dokumenty Scope and Sequence of IBO), co może 
spowodować kłopoty przy poznawaniu kolejnych treści kształcenia danego przedmiotu 
(dziedziny edukacji); uczeń podejmuje próby rozwiązywania zadań typowych. 

 
e. Stopień dopuszczający (2) oznacza, że wiadomości i umiejętności przewidziane w 

podstawie programowej i programie realizowanym przez nauczyciela (dokumenty Scope 
and Sequence of IBO) uczeń opanował w niewielkim stopniu, co stawia pod znakiem 
zapytania możliwość dalszego kształcenia na danym etapie edukacji. 

 
f. Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programu realizowanego przez 
nauczyciela, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych 
treści danego przedmiotu. 

 
2. O ocenie niedostatecznej (1), która uniemożliwi kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na 
miesiąc przed śródroczną i roczną klasyfikacją. 

 
 

§9.  
1. Ocenie podlegają następujące elementy: 

a. prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, 
b. prace domowe, 
c. prezentacje, 
d. aktywność na lekcji, 
e. wypowiedzi pisemne (różnorodne formy tekstu, tj. opowiadanie, list, zaproszenie), 
f. zaangażowanie i samodzielność, 
g. umiejętność współpracy (w przypadku pracy w parach lub grupach), 
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2. W przypadku prac klasowych i sprawdzianów stosowana będzie następująca skala 
procentowa: 

 

Ocena Zakres procentowy 

Celujący (6) 99 – 100% 

Bardzo dobry (5) 98 – 87% 

Dobry (4) 86 – 68% 

Dostateczny (3) 67 – 51% 

Dopuszczający (2) 50 – 36% 

Niedostateczny (1) > 35% 

 
 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W KLASACH 5-8 
 

 
§10.  

Ocenianie 
 

1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego są oparte na Ustawie o systemie oświaty z dnia  
7 września 1991r Dz. U z 2004r. Nr 256, poz 2572 i Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych  
 

2. Ocena wiedzy i umiejętności ucznia ma na celu: 
a. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,  
b. wspieranie rozwoju ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań, 
c. uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z 

programów nauczania – oraz ewentualnych braków w tym zakresie, 
d. wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 
e. dostarczenie rodzicom /prawnym opiekunom/ informacji o postępach, trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
f. ewaluację organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, 
g. bieżące, śródroczne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie 

na tej  podstawie stopnia opanowania materiału programowego. 
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§11.  
 

1. W szkole stosuje się kryteria oceniania według MYP zmodyfikowane dla każdego  
rocznika, które na koniec okresu klasyfikacji śródrocznej i rocznej są przeliczane na 
oceny w skali 1-7 oraz według systemu ocen polskich na 1-6. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Z zasady tej nie korzystają nauczyciele następujących przedmiotów: etyki, WOS  

i edukacji dla bezpieczeństwa. W przypadku tych przedmiotów stosuje się jedynie 
system ocen polskich 1-6. 
 

3. W programie MYP każda grupa przedmiotowa ma osobne kryteria oceniania. Na koniec 
okresu klasyfikacji śródrocznej lub rocznej ustalony jest poziom osiągnięć z każdego 
kryterium, zdobyte punkty są sumowane, a potem przeliczane na ocenę w 
sześciostopniowej (ocena polska) i siedmiostopniowej (ocena MYP) skali. Nauczyciel ma 
prawo podwyższyć ocenę w skali polskiej o 1, jeśli uczeń wykazuje wyjątkowe 
zainteresowanie przedmiotem i zaangażowanie lub też obniżyć ją o 1, jeśli uczeń nie 
wywiązuje się z obowiązków. 

 
4. Oceny z poszczególnych przedmiotów wystawiane są zgodnie z poniższymi tabelami. 

 
5. Ocena polska wystawiana jest zgodnie z obowiązującym w szkole zakresem 

procentowym. 
 

Suma punktów z danego 
przedmiotu 

Ocena polska Zakres procentowy 

0-11 1 0-35% 

12-16 2 36-50% 

17-21 3 51-67% 

22-27 4 68-86% 

ZAKRES PROCENTOWY OCENA 

0-35 1 ndst 

36-50 2 dop. 

51-67 3 dost. 

68-86 4 db 

87-99 5 bdb 

100 6 cel. 
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28-31 5 87-99% 

32 6 100% 

 

       2)  Ocena MYP wystawiana jest zgodnie z przedziałem punktowym ustalonym przez IBO 

 

Suma punktów z 
danego przedmiotu 

Ocena MYP 

0-5 1 

6-9 2 

10-14 3 

15-18 4 

19-23 5 

24-27 6 

28-32 7 

 

§12.  

1. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego stawiania ocen kształtujących i udzielania 

informacji zwrotnej w postaci procentów i komentarza.  

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców 

/prawnych opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów ( Przedmiotowe Zasady Oceniania). Zasady oceniania 

ucznia są zgodne z kryteriami MYP charakterystycznymi dla każdej grupy przedmiotowej, 

a wychowawca klasy o zasadach oceniania zachowania.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany – na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej – dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

4. Poziom osiągnięć dla poszczególnych kryteriów i oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i 

jego rodziców /prawnych opiekunów/. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnić ustnie lub pisemnie, a sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia 

są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na zasadach ustalonych przez nauczycieli. 
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Prace uczniów przechowywane są w szkole przez nauczyciela danego przedmiotu do 

końca roku szkolnego.  

5. Na koniec każdego okresu klasyfikacji: śródrocznej i rocznej rodzice otrzymują pisemny 

raport zawierający następujące elementy: zrealizowane zagadnienia, komentarz 

dotyczący umiejętności przedmiotowych oraz komentarz informujący o pracy ucznia. 

 
§13.  

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie,  
w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywizm oceny. 

2. Ocenie podlegają wypowiedzi ustne i/lub pisemne oraz inne prace ucznia, w zależności 
od specyfiki przedmiotu. 

3. Ocenianie dokonywane jest: 
1) na poszczególnych zajęciach lekcyjnych (np. wypowiedzi ustne, sprawdziany 

pisemne lub kartkówki), 
2) na zakończenie  okresu klasyfikacji śródrocznej lub roku szkolnego, podczas sesji 

egzaminacyjnej. 
4. W ciągu tygodnia w jednej klasie mogą być przeprowadzone nie więcej niż dwa 

przekrojowe sprawdziany obejmujące materiał z więcej niż trzech ostatnich lekcji. 
Ograniczenia w liczbie sprawdzianów nie dotyczą sprawdzianów z języka angielskiego 
oraz popraw prac klasowych. 

5. Nauczyciel ma obowiązek oddać poprawione i ocenione prace pisemne, zarówno 
domowe, jak i klasowe, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni zajęć edukacyjnych 
od otrzymania pracy. W przypadku przekroczenia tego terminu uczeń ma prawo nie 
przyjąć oceny. 

6. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć pracy pisemnej lub projektowej po ustalonym terminie i 
wstawić ocenę 0 (zero) w skali MYP, jeśli spóźnienie nie jest usprawiedliwione lub 
usprawiedliwienie nauczyciel uzna za niewystarczające. 

7. Uczniowie, którym udowodniono korzystanie z cudzej własności intelektualnej lub pracę 
niesamodzielną, otrzymują ocenę 0 (zero) w skali MYP bez możliwości poprawy.  

 
§14.  

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, techniki, informatyki, edukacji 
dla bezpieczeństwa i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 
przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 
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oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 
fizycznej. 

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na określony czas z zajęć      
wychowania fizycznego. 

3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na 
podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz podania rodziców. W przypadku zwolnienia 
ucznia z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 

 
 

§15.  
1. We wszystkich klasach oceny śródroczne i roczne ustala się  w stopniach według                 

następującej skali: 
 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 

celujący cel. 6 

bardzo dobry bdb. 5 

dobry db. 4 

dostateczny dst. 3 

dopuszczający dop. 2 

niedostateczny ndst. 1 

 
2. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

a. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu maksymalnym 
wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania przedmiotu i umie je 
znakomicie zaprezentować. Potrafi rozwiązać wiele praktycznych i nietypowych 
problemów., Startuje w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zajmuje 
punktowane miejsce w finale wojewódzkim lub krajowym. 

b. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który prezentuje pełny zakres wiedzy  
i umiejętności, nabytych podczas lekcji i sprawnie się nimi posługuje w samodzielnym 
rozwiązywaniu problemów zadanych przez nauczyciela. Potrafi zastosować posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach. Wyraża wiedzę w sposób jasny 
i komunikatywny, posługując się poprawnym językiem. 

c. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności, 
pozwalające mu na poprawne rozumienie większości treści programowych  
i samodzielne rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych dla 
danego przedmiotu. W prezentowaniu wiedzy popełnia nieliczne błędy językowe.  
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d. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości  
i umiejętności użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do 
kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Rozwiązuje zadania o średnim stopniu 
trudności, czasami przy pomocy nauczyciela. W prezentowaniu wiedzy popełnia 
błędy językowe. 

e. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który pracuje przy pomocy nauczyciela, 
korzysta z jego uwag i rad. Uczeń nie zna części materiału (działu, pojęć). Popełnia 
liczne błędy językowe. Jego braki są duże, ale możliwe do uzupełnienia. 

f. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości  
i umiejętności w stopniu umożliwiającym mu dalsze zdobywanie wiedzy. Nie potrafi 
rozwiązywać prostych zadań przy pomocy nauczyciela. Popełnia bardzo liczne błędy 
językowe. 

 
3. Klasyfikowanie śródroczne (roczne) polega na podsumowaniu osiągnięć          

edukacyjnych  ucznia w danym okresie klasyfikacji z zajęć określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali 1-6. 

4. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących, ale sumą osiągnięć 
ucznia w danym okresie klasyfikacyjnym, określającą przyrost wiedzy i umiejętności. 

5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne, a ocenę        
zachowania wychowawca klasy. 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być   
zmieniona w wyniku egzaminu sprawdzającego i egzaminu poprawkowego. 

 
§16.  

1. Ocenę  zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:  
1)  wzorowe, wz, 
2)  bardzo dobre, bdb  
3)  dobre, db, 
4)  poprawne, pop, 
5)  nieodpowiednie, ndp, 
6)  naganne, nag. 

2. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy. 
3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. Nie może 

mieć także wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 

§17.  
1. Pochwały i uwagi dotyczące ucznia wpisywane są w dzienniku elektronicznym. 
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2. Każdy nauczyciel, który uzna, że uczeń wyróżnił się czymś i zasłużył na pochwałę lub 
negatywnym zachowaniem zasłużył na zwrócenie mu uwagi, ma obowiązek wpisać to w 
odpowiednim miejscu w dzienniku elektronicznym z krótkim uzasadnieniem. 

3. W zależności od liczby i rangi zasług przewidziane są następujące nagrody: 
1) ustne podziękowanie na apelu, może je otrzymać każdy uczeń, nawet jeśli ma 

obniżoną ocenę z zachowania, 
2) list pochwalny, dyplom, nagroda rzeczowa, może je otrzymać uczeń, który ma co 

najmniej dobrą ocenę zachowania. 
4. Wychowawca przy wystawianiu ocen z zachowania  bierze pod uwagę wpisy w dzienniku 

elektronicznym. 
5. Najpóźniej na miesiąc przed rocznym/śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla 
niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych. Przekazanie tych informacji musi być 
udokumentowane odpowiednim zapisem tematów lekcji w dzienniku. 

6. Najpóźniej na miesiąc przed rocznym/śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców ucznia  
o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych. Przekazanie 
tych informacji odbywa się podczas zebrania i poprzez dziennik elektroniczny. 

7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do poinformowania uczniów  
i ich rodziców o ocenie klasyfikacyjnej, a wychowawcy – o ustalonej ocenie zachowania. 
Przekazanie tych informacji odbywa się podczas zebrania i poprzez dziennik 
elektroniczny.  

 
§18.  

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki, szkoła powinna w miarę 
swoich możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. Jeżeli braki te 
powstały z winy zaniedbań ucznia, wszelkie zajęcia wyrównawcze zorganizowane przez 
szkołę są dodatkowo płatne. 

2. 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. 

 
§19.  

1. Egzaminy klasyfikacyjne może zdawać  uczeń: 
b. nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 
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c. nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej – na prośbę swoją lub 
swoich rodziców (opiekunów prawnych), po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej  
i dyrektora szkoły 

d. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 
e. realizujący indywidualny tok nauki. 
2. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 

(opiekunów prawnych). Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony z uczniem  
i jego rodzicami. Egzamin przeprowadzany jest nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia zajęć dydaktycznych. Obejmuje materiał  programowy zrealizowany w  
okresie klasyfikacji śródrocznej i/lub rocznej.  

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 
wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć. 

5. Egzamin klasyfikacyjny ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
poza szkołą przeprowadza  się w składzie: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, jako przewodniczący 
komisji, 

b. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest   
przeprowadzany ten egzamin. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub w formie 
ćwiczeń praktycznych (to ostatnie dotyczy takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, 
informatyka, plastyka, technika, muzyka, zajęcia artystyczne). Zadania egzaminacyjne 
powinny sprawdzać wiadomości i umiejętności z zakresu materiału wynikającego z 
programu nauczania, a ustalona ocena powinna być zgodna z przyjętą skalą i kryteriami.  

7. Egzamin klasyfikacyjny jest udokumentowany protokołem, który zostaje dołączony do 
arkusza ocen ucznia. 

8. W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 
egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 
ujętych w planie nauczania, z wyjątkiem wychowania technicznego, plastycznego, 
muzycznego, fizycznego, zajęć artystycznych i zajęć dodatkowych oraz nie ustala się 
oceny  zachowania. 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

10. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna może być   
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 
klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu w sekretariacie szkoły po uprzednim 
umówieniu się.  

12. Uczeń lub jego 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 ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 
ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

13. W przypadku stwierdzenia, że roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

14. W przypadku rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej 
oraz ustala roczną/ śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

15. W przypadku rocznej oceny zachowania – ustala roczną ocenę zachowania w drodze 
głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

16. Termin sprawdzianu, o którym mowa wyżej, ustala się nie później niż w terminie 5 dni 
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

17. W skład komisji wchodzą: 
w przypadku rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji, 
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku jego prośby  

o zwolnienie, inny nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne przedmiotu. 
Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  
z dyrektorem tej szkoły, 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
w przypadku rocznej oceny zachowania: 
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako 

przewodniczący komisji, 
b. wychowawca klasy, 
c. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tym oddziale, 
d. psycholog, 
e. przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 
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18. Ustalona przez komisję roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej/śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

19. Z prac komisji i ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół 
zawierający: 

w przypadku rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian, 
b. skład komisji, 
c. termin sprawdzianu,  
d. imię i nazwisko ucznia, 
e. zadania sprawdzające, 
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
w przypadku rocznej oceny zachowania: 
a. skład komisji, 
b. termin posiedzenia komisji, 
c. imię i nazwisko ucznia, 
d. wynik głosowania, 
e. ustaloną ocenę  zachowania wraz z uzasadnieniem. 
20. Protokoły  stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. 
21. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 
 

§20.  
1. Promocja do klasy programowo wyższej następuje wtedy, gdy uczeń ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne 
końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego. Uczeń, który w wyniku rocznej 
klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów 
obowiązkowych, może zdawać egzaminy poprawkowe.  

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen 
wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  
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3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej lub przeprowadzony jest w 
formie ćwiczeń praktycznych (wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika, 
informatyka, zajęcia artystyczne).  

4. Egzamin poprawkowy musi być przeprowadzony w ostatnim tygodniu sierpnia; dokładny 
termin wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.            

5. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 
wchodzą: 

a. dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący, 
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia, 
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia . 
6. Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych, może być 

zwolniony – na własną prośbę – z udziału w pracy komisji. W takiej sytuacji powołany 
zostaje jako osoba egzaminująca inny nauczyciel prowadzący takie same zajęcia 
edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego 
dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół zostaje dołączony do arkusza ocen ucznia. 

8. Zadania egzaminacyjne powinny sprawdzać wiadomości i umiejętności  
z zakresu materiału wynikającego z programu nauczania, a ustalona ocena powinna być 
zgodna z przyjętą skalą i kryteriami. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, 
określonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do 30 września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę.  

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 
promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych, obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia, zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania, realizowane są w klasie programowo wyższej. 

12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
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§21.  
  

Sesja egzaminacyjna 
 
1. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy klasyfikacji: śródroczny i roczny.  
2. W ciągu ostatnich 2 tygodni przed plenarnym posiedzeniem klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej w klasach 7-8 trwa sesja egzaminacyjna. 
3. Przedmioty egzaminacyjne, forma i terminy egzaminów w sesji ustalone są przez 

dyrektora szkoły na początku roku szkolnego. Egzaminy  mają formę ustnej prezentacji 
projektu badawczego / artystycznego z przedmiotów lub testu ósmoklasisty.  

4. Skład komisji egzaminacyjnej na egzamin ustny i listę zdających ogłasza dyrektor szkoły 
na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji. 

5. Komisja egzaminacyjna na egzaminie ustnym składa się z co najmniej dwóch nauczycieli 
tego samego lub pokrewnych przedmiotów, o ile jest to możliwe. Komisja sporządza 
protokół. 

6. Wyniki egzaminu ustnego ogłaszane są przez komisję egzaminacyjną w tym samym dniu. 
7. Sesja egzaminacyjna ma charakter prezentacji ocenianej minimum dwoma kryteriami 

MYP lub testu  ósmoklasisty ocenianego w skali procentowej. 
8. Nieobecność nieusprawiedliwiona lub brak pracy na sesji pociąga za sobą otrzymanie  

poziomu zero z wyznaczonych kryteriów lub w procentowej skali oceniania.  
9. W uzasadnionych przypadkach uczeń zdaje sesję egzaminacyjną w dodatkowym 

terminie pomiędzy radą klasyfikacyjną a zatwierdzającą.    
 

§22.  
Poprawianie ocen 

 
1. Procedury wystawiania i poprawiania rocznych i śródrocznych ocen polskich są 

następujące: 
a. na dwa tygodnie przed sesją uczniowie są informowani o przewidywanej ocenie 

rocznej/śródrocznej, 
b. każdy nauczyciel ma obowiązek umożliwić uczniowi poprawę oceny rocznej i śródrocznej 

według ustalonych przez siebie procedur podanych we wrześniu, razem z systemem 
oceniania, przedłożonym wcześniej dyrektorowi szkoły, 

c. w ciągu dwóch dni od daty wystawienia oceny niedostatecznej, po wyczerpaniu 
procedur PZO uczeń, który nie zgadza się z tą oceną, ma prawo złożyć podanie wraz z 
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uzasadnieniem do dyrektora szkoły, z prośbą o komisyjny egzamin sprawdzający. 
Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu przed posiedzeniem rady pedagogicznej, 

d. końcowe egzaminy sprawdzające, z materiału całego okresu klasyfikacji 
śródrocznej/rocznej, mają charakter pisemny i odbywają się pomiędzy zakończeniem 
sesji a zatwierdzającą radą pedagogiczną, 

e. egzamin sprawdzający przeprowadza komisja złożona z nauczyciela przedmiotu 
prowadzącego dane zajęcia i drugiego nauczyciela prowadzącego takie same lub 
pokrewne zajęcia. Jeśli nie jest to możliwe, egzamin przeprowadza jeden nauczyciel. 

 

 
§23.  

System  oceniania  zachowania 

 
1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 
a. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Należy wziąć pod uwagę spóźnienia, godziny 

nieusprawiedliwione, terminowość, przygotowanie do lekcji – posiadanie podręczników 
i odpowiednich przyborów szkolnych, dbałość o estetykę prac pisemnych. 

b. Postawę wobec nauczyciela i rówieśników. Należy wziąć pod uwagę to, czy uczeń jest 
uczciwy, nie kłamie, nie ściąga, nie oddaje cudzych prac jako własnych (Przestrzega 
zasad Uczciwości Akademickiej). 

c. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Należy wziąć pod uwagę to, czy 
uczeń udziela pomocy innym uczniom, czy dba o mienie szkoły i innych uczniów. 

d. Dbałość o honor i tradycję szkoły. Należy wziąć pod uwagę, czy uczeń godnie 
reprezentuje szkołę, bierze udział w uroczystościach szkolnych i pomaga w ich 
organizowaniu. 

e. Dbałość o piękno mowy ojczystej. Należy wziąć pod uwagę, czy uczeń dba  
o poprawność językową i estetykę wypowiedzi na każdym przedmiocie oraz czy dba  
o kulturę języka i nie używa wulgaryzmów. 

f. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Należy wziąć pod uwagę, 
czy uczeń przestrzega regulaminów pracowni oraz zasad bhp, a także to, czy dba o 
zdrowie swoje i innych – nie pijąc alkoholu, nie paląc papierosów.  

g. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Należy wziąć pod uwagę 
zachowanie ucznia podczas trwania zajęć lekcyjnych oraz w czasie zajęć odbywających 
się poza szkołą – wycieczek, wyjazdów, warsztatów, itp. 

h. Okazywanie szacunku innym osobom. 
i. Strój stosowny do miejsca i okoliczności. 
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2. Ocenę zachowania wystawia wychowawca, biorąc pod uwagę oceny wystawione przez: 
a. nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel wpisuje w tabeli przy 

nazwisku danego ucznia ocenę, która jest średnią z ocen bieżących wystawionych 
według ww. kategorii /podpunkty od a) do j). Jeśli nie jest w stanie ocenić ucznia w 
którejś z kategorii –  nie liczy tego punktu do średniej.  

b. uczniów danego oddziału. 
c. ucznia. 
d. wychowawcę. Ocena wystawiona przez wychowawcę ma tzw. wagę – mnoży się ją 

przez 2. Wychowawca liczy średnią całościową, która jest podstawą do wystawienia 
oceny. 

3. Od nauczyciela i klasy zależy, czy oceny będą ustalone w wyniku jawnej dyskusji czy 
anonimowej ankiety.  

4. Po zakończeniu oceniania wychowawca wpisuje do tabeli średnią wyliczoną  
z indywidualnej oceny ucznia i z ocen wystawionych przez koleżanki i kolegów.  

5. Skala ocen: 

 Wzorowe – 6 

 Bardzo dobre – 5 

 Dobre – 4 

 Poprawne – 3 

 Nieodpowiednie – 2 

 Naganne – 1 
6. Wyliczanie średniej oceny zachowania:  
a. wyjściową oceną dla wystawienia oceny  zachowania jest ocena poprawna, 
b. średnia ocena zachowania jest sumą ocen wystawionych przez wychowawcę, 

nauczycieli, klasę i samoocenę ucznia podzieloną przez 5. Ocena wystawiona przez 
wychowawcę mnożona jest przez 2, 

c. wystawiona w ten sposób ocena  zachowania może ulec zmianie,  
In „+”, jeśli: 

 uczeń otrzymał pochwałę lub wyróżnienie od dyrektora szkoły, 

 uczeń pracuje społecznie, np. w organizacjach charytatywnych lub w szczególny 
sposób angażuje się w życie szkoły lub klasy, otrzymał tytuł laureata lub finalisty 
olimpiady przedmiotowej, 

 na wniosek rady pedagogicznej, która w ten sposób chce docenić pracę ucznia nad 
sobą, lub jeśli miało miejsce szczególnie pozytywne zdarzenie z jego udziałem. 

In „-” jeśli: 

 uczeń otrzymał upomnienie lub naganę od wychowawcy lub dyrektora szkoły, 

 w rażący sposób nie spełnia  ww. kryteriów, 
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 jeśli uczeń ma więcej niż 30 nieusprawiedliwionych godzin w okresie klasyfikacji 
śródrocznej lub rocznej lub więcej niż 50 spóźnień w obu okresach klasyfikacji, 

 na wniosek rady pedagogicznej, gdy np. zaszło szczególne, negatywne zdarzenie. 
 

7. Roczna ocena zachowania jest średnią dwóch ocen z obu okresów klasyfikacji. Oceny 
obu okresów klasyfikacji są ustalone, wg omówionych wcześniej kryteriów. Uzyskanie 
oceny zachowania bardzo dobrej i wyższej, jest możliwe tylko przy wykonaniu 
aktywności Service. 

8. Jeśli uczeń otrzymał naganę od dyrektora szkoły, nie może mieć oceny śródrocznej lub 
rocznej wyższej niż nieodpowiednia.  

 
 

§24.  
Rekomendacje 

 
1. Rekomendacje mają charakter informacyjny, stanowią wyróżnienie i umożliwiają 

uczniom Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 95 przyjęcie do Prywatnego Liceum 

Ogólnokształcącego nr 32 bez egzaminów wstępnych. 

2. Rekomendacje przyznawane są uczniom, którzy wykazują duże postępy edukacyjne i w 

sposób szczególny rozwijają cechy ucznia IB.  

3. Rekomendacje przyznawane są: 

a. po zakończeniu projektu „Wystawa PYP” w klasie 4 szkoły podstawowej, 

b. po I semestrze 8 klasy szkoły podstawowej. 

4. Rekomendacje przyznawane są uczniom, którzy spełniają następujące kryteria: 

a. Po projekcie „Wystawa PYP”: 

a) Prezentowanie cech z profilu ucznia IB, 

b) Wykazywanie się rozumieniem elementów programu IB, 

c) Wykazywanie się samodzielnością w przebiegu procesu badawczego, 

d) Uzyskanie średniej rocznej ocen przedmiotowych nie niższej niż 4,5, 

e) Uzyskanie oceny z zachowania nie niższej niż bardzo dobra, 

f) Utrzymanie frekwencji powyżej 85% przez cały rok szkolny. 

b. Po klasie 7 SP: 

a) Prezentowanie postawy ucznia IB, 
b) Uzyskanie oceny rocznej z zachowania nie niższej niż bardzo dobra, 
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c) Uzyskanie średniej rocznej ocen przedmiotowych nie niższej niż 4,5, 
d) Uzyskanie bardzo dobrej lub celującej oceny z języka angielskiego, 
e) Uzyskanie dobrej, bardzo dobrej lub celującej oceny z języka polskiego 

i  matematyki, 
f) Utrzymanie frekwencji powyżej 85% przez cały rok szkolny. 

c. Po I semestrze w klasie 8 SP: 
a) Prezentowanie postawy ucznia IB, 
b) Uzyskanie oceny rocznej z zachowania nie niższej niż bardzo dobra, 
c) Uzyskanie średniej rocznej ocen przedmiotowych nie niższej niż 4,75, 
d) Uzyskanie bardzo dobrej lub celującej oceny z języka angielskiego, polskiego 

i  matematyki, 
e) Utrzymanie frekwencji powyżej 85% przez cały rok szkolny. 

 
4. Decyzję o przyznaniu rekomendacji podejmują: wychowawca, koordynator PYP lub 

koordynator MYP oraz koordynator Service, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących 
daną klasę.  

5. W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może zrezygnować z niektórych 
wymagań wyjściowych (ocena zachowania lub średnia), jednak nie może to dotyczyć 
podpunktu a. 

6. W przypadku zaprzestania spełniania wyżej wymienionych kryteriów, w II semestrze 
klasy 8 rekomendacja może zostać cofnięta. 

7. Rekomendacje wystawiane uczniom klasy 4 Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 95 mają 
charakter informacyjny.  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

DO STATUTU 
PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JEANA MONNETA 

 
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

§1.  
Charakter szkoły 

 
1. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Jeana Monneta, wpisana do rejestru pod nr 95, 

została pomyślana – przez swoją założycielkę – jako szkoła kameralna.  
2. Szkoła dąży z jednej strony do jak najbardziej rodzinnych, w jak najmniejszym stopniu 

sformalizowanych, stosunków międzyludzkich opartych na współpracy, empatii, 
życzliwości, tolerancji i otwartości, a z drugiej – do jak największej skuteczności 
merytorycznej. 

3. Z takiego charakteru Szkoły wynika określony program wychowawczy, zakładając: 
a) rozbudzenie w uczniach potrzeby i umiejętności poznania innych ludzi oraz samego 

siebie; 
b) uczenie współodczuwania, ponoszenia odpowiedzialności za jakość kontaktów 

międzyludzkich w najbliższym otoczeniu;  
c) pomaganie uczniom w zdobywaniu umiejętności skutecznego radzenia sobie  

z napięciem i stresem oraz w zdobywaniu umiejętności samokontroli i samorealizacji; 

d) wspieranie uczniów w określeniu i rozwijaniu zainteresowań oraz realizowaniu 

planów życiowych. 
 

§2.  

Kształtowanie postaw jako najważniejszy cel 

 
1. W odczuciu osób współtworzących Szkołę edukacja musi wykraczać poza ramy 

intelektualne. Zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności, choć bardzo ważne, nie 
ukształtują osoby prawdziwie twórczej, otwartej, aktywnej, mogącej zmieniać świat na 
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lepsze. Dlatego też najważniejszym celem Szkoły – którego realizacja prowadzi również 
do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności na najwyższym poziomie – jest 
kształtowanie postaw, opartych na zasadach etycznych. 

2. Postawy uczniów wspierane przez Szkołę to: 
a) zaangażowanie w proces uczenia się, wykazywanie wytrwałości, samodyscypliny  

i odpowiedzialności, 
b) znajdowanie przyjemności w zdobywaniu wiedzy, 
c) pewność siebie, odwaga i kreatywność w podejmowaniu odpowiednich wyborów  

i decyzji, 
d) niezależność w myśleniu i działaniu, 
e) ciekawość świata i jego mieszkańców, 
f) empatia. Stawianie siebie w sytuacji innych w celu zrozumienia ich sposobu myślenia 

i emocji. Reagowanie na potrzeby innych, 
g) współpraca. Nawyk współdziałania oraz umiejętność pełnienia różnych ról – w 

zależności od sytuacji – liderów lub wykonawców, 
h) szacunek dla siebie, innych i świata dookoła. Wrażliwość na różnice i odmienności.  

 
 

§3.  

Profil ucznia i absolwenta szkoły 

 
Uczniowie są: 

1. BADAJĄCY. Rozwijają swoją naturalną ciekawość świata. Wykazują niezależność  
w procesie nauczania. Aktywnie czerpią radość ze zdobywania wiedzy. Dążą do tego, aby 
ich zamiłowanie do nauki trwało przez całe życie. 

2. WSZECHSTRONNI. Odkrywają pojęcia, idee i sprawy o lokalnej jak i globalnej wadze. Tym 
sposobem zdobywają głębię wiedzy i rozwijają zdolność zrozumienia w zakresie różnych 
dziedzin nauki. 

3. MYŚLĄCY. Podejmują inicjatywę w stosowaniu umiejętności krytycznego i kreatywnego 
myślenia w celu rozpoznania i dobrania podejścia do złożonych problemów oraz 
podejmują rozsądne i  etyczne decyzje. 
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4. KOMUNIKUJĄCY SIĘ. Rozumieją i wyrażają idee oraz informacje w zdecydowany, 
kreatywny sposób, w więcej niż jednym języku i za pomocą wielu modeli komunikacji. 
Skutecznie i chętnie współpracują z innymi. 

5. KIERUJĄCY SIĘ ZASADAMI. Postępują uczciwie i szczerze, z poczuciem sprawiedliwości  
i szacunku dla godności jednostek, grup i społeczeństw. Biorą odpowiedzialność za swoje 
czyny oraz wynikające z nich konsekwencje. 

6. OTWARCI. Rozumieją i doceniają własną kulturę i osobiste historie, ale są również otwarci 
na perspektywy, wartości i tradycje innych osób i społeczeństw. Są przyzwyczajeni do 
szukania i oceniania różnych punktów widzenia i chętnie wyciągają wnioski z 
doświadczeń. 

7. OPIEKUŃCZY. Okazują empatię, współczucie i respektują potrzeby oraz uczucia innych. 
Czują się zobowiązani pomagać i podejmują kroki, aby wpłynąć pozytywnie na życie 
innych i na środowisko. 

8. PODEJMUJĄCY RYZYKO. Podchodzą do nieznanych sytuacji i niewiadomych z odwagą  
i przezornością, zachowując przy tym ducha niezależności podczas odkrywania nowych 
ról, idei i strategii działania. Odważnie i elokwentnie bronią swoich racji. 

9. DBAJĄCY O RÓWNOWAGĘ. Rozumieją jak ważne jest intelektualne, fizyczne i emocjonalne 
zbalansowanie, aby osiągnąć dobre samopoczucie swoje i innych. 

10. REFLEKSYJNI. Potrafią mądrze rozważyć proces uczenia się i zdobywania 
doświadczeń. Analizują zaistniałe zdarzenia pod wieloma kątami rozważając ich etyczne, 
praktyczne, emocjonalne i inne konsekwencje. Są w stanie oszacować zarówno swoje 
mocne strony jak i ograniczenia. 

 

§4.  

Wolontariat 

 
1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 

wykraczające  poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie. 
2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może 
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być każdy  uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.  
3. Do wolontariatu nie zaliczają się aktywności ucznia w ramach uroczystości szkolnych, 

festiwali naukowych, bądź realizowane w ramach zaliczenia programu Service as 
Action, chyba że mają charakter regularny i/lub cykliczny. 

4. Wolontariat może być realizowany w przestrzeni szkolnej, bądź poza nią. 
 

Cele wolontariatu: 
  

1. Celem wolontariatu jest kształtowanie postaw i wzmacnianie rozwoju osobowego ucznia,  
w szczególności: 

 

a. kształtowanie postaw prospołecznych; 
b. rozwijanie empatii, zrozumienia oraz uwrażliwianie na potrzeby innych; 
c. inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; 
d. kształtowanie umiejętności działania zespołowego; 
e. zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach; 
f. angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej i globalnej o 

i. charakterze regularnym i/lub cyklicznym;  
g. propagowanie idei wolontariatu. 

 
Prawa i obowiązki wolontariusza: 
 
1. Wolontariat opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 
2. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki  

i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych. 
3. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych.    
4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony Nauczycieli i innych członków 

wolontariatu.  
5. Wolontariusz ma obowiązek godnego reprezentowania szkoły w ramach akcji 

przeprowadzanych w przestrzeni szkolnej i poza nią oraz przestrzegania regulaminu 
szkolnego. 

6. Uczeń ma prawo odstąpić od wolontariatu uprzednio informując o tym osoby 
odpowiedzialne za wolontariat i innych jego członków. 

7. Odstąpienie od wolontariatu bez uzasadnionego powodu może skutkować 
nieuwzględnieniem przeprowadzonych akcji w podsumowaniu wolontariatu. 
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Realizacja i udokumentowanie wolontariatu: 
 
1. Uczeń zainteresowany wolontariatem przed przystąpieniem do akcji przedstawia 

szkolnemu Opiekunowi wolontariatu propozycję aktywności. 
2. Po realizacji wolontariatu uczeń przedstawia Opiekunowi wolontariatu dokumentację 

własną lub zaświadczenie potwierdzające zaangażowanie wolontariusza w 
przeprowadzone akcje. 

3. Weryfikacja wolontariatu dokonywana jest przez Opiekuna wolontariatu w oparciu o 
dokumentację dostarczoną przez ucznia oraz rozmowę podsumowującą działania 
wolontariackie. 

4. Jeżeli wolontariat jest organizowany poza szkołą, a uczeń chce aby jego działania były 
uwzględnione na świadectwie ukończenia SP, uczeń zobowiązany jest przedstawić 
formalne potwierdzenie odbytego wolontariatu wydane przez instytucję, w ramach 
działalności której wolontariat się odbywał. 

5. Wolontariusz za swoją działalność może otrzymać: 
a) pochwałę na forum klasy/szkoły, 
b) dyplom. 

6. Aktywności ucznia uznane za wolontariat i spełniające pkt. 4 niniejszego paragrafu są 
wpisywane na świadectwie szkolnym. 

 
Obszary działania: 
 
1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na działania wykraczające poza 

aktywności wewnątrzszkolne, więzi rodzinne i przyjacielsko-koleżeńskie, jest 
bezinteresowna i nieodpłatna. 

2. Obszary działania mogą obejmować współpracę z centrami wolontariatu bądź innymi 
organizacjami oferującymi wolontariat dla dzieci i młodzieży. 

3. Jako wolontariat uznana może zostać indywidualna inicjatywa ucznia, o ile ma charakter 
regularny i/lub cykliczny i została zaakceptowana przez Opiekuna wolontariatu przed 
rozpoczęciem akcji. 

§5.  
Profil nauczyciela 

         
 
1. Cele procesu wychowawczego wyznaczają kadrze pedagogicznej zatrudnionej w szkole 

określone zadania. Każdy nauczyciel staje się wychowawcą. Oznacza to w praktyce, że 
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każdy nauczyciel musi mieć trzy – niezbędne, by stać się wychowawcą, cechy 
osobowości: 

a. autentyzm, 
b. dojrzałość emocjonalną, 
c. zdolności empatyczne. 
a) Autentyzm nauczyciela polega na tym, że rzeczywiście doświadcza on tych uczuć, 

które manifestuje, że wyznaje te przekonania, które wyraża, a jego postępowanie jest 
zgodne z tym, co głosi.  

b) Dojrzałość emocjonalna przejawia się w tym, że nauczyciel darzy każdego ucznia 
akceptacją i życzliwością, nie angażując się w osobiste sympatie czy niechęci 
względem niego.  

c) Zdolności empatyczne polegają na umiejętności wnikania w psychikę drugiego 
człowieka i współuczestniczenia w jego przeżyciach, zrozumieniu tych przeżyć.  

 
1. Nauczyciele zatrudnieni w SP poza wymaganiami merytorycznymi i formalnymi muszą 

spełniać określone kryteria: 
a. być twórczy, 
b. charakteryzować się godnością osobistą, 
c. kierować się etyką zawodową , 
d. działać z pasją, radością, życzliwością i chęcią zmieniania siebie i swojego otoczenia 

na lepsze, 
e. wykazywać się refleksją, potrafić udoskonalać swój warsztat nauczycielski na bazie 

uprzednio zdobytych doświadczeń. 
 
3. Praca wychowawcza, w rozumieniu założycielki i właścicielki szkoły, musi wykraczać poza 

formalny autorytet oraz system kar i nagród; oraz opierać się na wzajemnym szacunku i 
zaufaniu w relacji uczeń – nauczyciel. 

4. Nauczyciele SP powinni być przewodnikami pomagającymi uczniom rozbudzać w sobie 
potrzeby intelektualne, postawy prospołeczne, umiejętności empatyczne oraz dążenie 
do samorealizacji. 

5. Nauczyciele powinni rozumieć, że proces rozwoju osobowości dotyczy nie tylko uczniów, 
lecz w równym stopniu – kadry pedagogicznej. 
 
 
 
 
 

tel:+48736649913
tel:+48736649913
tel:+48228411572


 

 
 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące  
nr 32 im.Jeana Monneta, DP 

 
ul. Belwederska 6a 
00-762 Warszawa 

tel.: +48 736 649 913 
tel.: +48 798 731 464 

liceum@monnet.pl 
 
 

 
 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa  

Im.Jeana Monneta, MYP 
 

ul. Belwederska 6a 
00-762 Warszawa 

tel.: +48 736 649 913 
tel.: +48 798 731 464 
spmyp@monnet.pl 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa 

 Im.Jeana Monneta, PYP 
 

ul. Stępińska 13 
00-739 Warszawa 

tel.: +48 22 841 29 92 
tel.: +48 506 542 763 

sp@monnet.pl 

 
Międzynarodowe Przedszkole  

Misia Paddingtona, PYP 
 

ul. Belwederska 6a 
00-762 Warszawa 

tel: + 48 882 576 345 
przedszkole@monnet.pl 

 
 

73 
 

§6.  

Rola psychologa szkolnego 

 
Zadania psychologa 
 
1. Psycholog szkolny:  

a. czuwa nad realizacją Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Statutu, 

b. zapewnia bieżącą pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i 
nauczycielom, 

c. czuwa nad dostosowaniem procesu dydaktycznego do możliwości psychofizycznych 
ucznia, 

d. czuwa nad realizacją zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń dostarczonych przez 
Opiekuna ucznia, 

e. prowadzi badania i działania diagnostyczne Uczniów, w tym diagnozuje indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne Uczniów, w celu 
określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 
Uczniów, 

f. diagnozuje sytuacje wychowawcze w Szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju Uczniów, 

g. podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów Uczniów, 
h. minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 

inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym Uczniów, 
i. inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 
j. pomaga Opiekunom i Nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości predyspozycji i uzdolnień Uczniów, 
k. wspiera Nauczycieli, Wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności omawia i szkoli w zakresie treści 
umożliwiających realizację zaleceń wynikających z dostarczonych przez Opiekunów 
opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek, 

l. może prowadzić warsztaty psychologiczne, 
m. organizuje i koordynuje warsztaty, szkolenia, spotkania o charakterze edukacyjnym i 

wspierającym, 
n. udziela bieżącego wsparcia uczniom w radzeniu sobie z problemami wieku 

dorastania, 

tel:+48736649913
tel:+48736649913
tel:+48228411572
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o. wspiera rodziców w procesie wychowawczym, w szczególności poprzez udzielanie 
porad i konsultacji, 

p. w miarę potrzeb i możliwości pracuje indywidualnie z uczniami, u których występują 
problemy z zachowaniem i/lub emocjami 

 
Podczas warsztatów uczniowie w szczególności: 
1. zdobywają praktyczne umiejętności dotyczące funkcjonowania w grupie, wzajemnych 

relacji, umiejętności interpersonalnych, a także mechanizmów radzenia sobie ze stresem 
i procesów decyzyjnych, 

2. wykonują ćwiczenia budujące empatię, a także wzmacniające poczucie własnej wartości, 
poznają różne poziomy komunikacji, uczą się aktywnie słuchać, przełamywać bariery 
komunikacyjne, 

3. poznają sposoby radzenia sobie z własna i cudzą  agresją i jej zapobieganiem, źródłami 
uprzedzeń, wpływem środków masowego przekazu na indywidualne postawy i decyzje, 

4. zdobywają wiedzę dotyczącą rozwoju psychoseksualnego człowieka, wywierania wpływu 
na ludzi, asertywności, umiejętności autoprezentacji, 

 
1. Część zajęć warsztatowych poświęcona jest profilaktyce uzależnień. W szkole mogą być 

organizowane warsztaty psychologiczne dla nauczycieli, prowadzone przez psychologa 
szkolnego lub innych trenerów-terapeutów. 

 

§7.  

Treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych 
 
Funkcje wychowawcze zajęć edukacyjnych: 

 
1. Wszystkie zajęcia prowadzone w szkole spełniają funkcje wychowawcze np.: 

a. rozwijanie uczuć patriotycznych, budzenie świadomości przynależności do Europy i 
świata – lekcje języka polskiego, języków obcych, wiedzy o społeczeństwie, historii, 
edukacji dla bezpieczeństwa, geografii, 

b. kształcenie wrażliwości estetycznej – lekcje plastyki, języka polskiego, języków 
obcych, warsztaty teatralne, koncerty organizowane w szkole, wychodzenie na 
wystawy, programy artystyczne przygotowywane przez uczniów, 
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c. wyrabianie nawyków zdrowego trybu życia, troski o własny organizm – lekcje 
przyrody/biologii, wychowania fizycznego, chemii, fizyki, języków obcych, zajęcia  
z psychologiem, 

d. rozwijanie wrażliwości ekologicznej – lekcje przyrody/biologii, chemii, geografii, etyki, 
języków obcych, 

e. uczenie dokonywania odpowiedzialnych wyborów życiowych – lekcje etyki, religii,  
języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, godziny wychowawcze, zajęcia  
z psychologiem, 

f. uczenie krytycznego myślenia, logicznego rozumowania, interpretacji danych  
i wnioskowania – lekcje matematyki, historii, fizyki. 

2. W klasach 1-4 SP wszystkie powyższe treści wychowawcze są rozwijane również  
w trakcie realizacji Programu Badawczego IB.  

 
 
§8.  

Powinności wychowawców klasowych 

 
Zadania wychowawcy: 

 
1.  W trosce o uczniów Wychowawca powinien: 

a. interesować się sprawami uczniów, 
b. wspierać ich w przypadku problemów indywidualnych, 
c. pomagać w rozwiązywaniu konfliktów, 
d. dbać o dobre relacje z uczniami, 
e. integrować zespół klasowy, 
f. być rzecznikiem uczniów w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem zajęć w 

klasie, 
g. dbać o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły i szukać przyczyn opuszczania przez 

nich zajęć, 
h. kształtować właściwy stosunek do nauki i innych obowiązków ucznia, 
i. inspirować i wspomagać działania zespołowe, 
j. analizować przyczyny niepowodzeń w nauce i trudności wychowawczych oraz 

planować środki zaradcze, 
k. organizować wspólne wyjazdy, wyjścia do teatru, kina i inne przedsięwzięcia, 
l. inspirować uczniów do przejmowania odpowiedzialności za własny proces edukacyjny, 
m. akcentować podmiotowość ucznia w jego procesie edukacyjnym,  
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n. prowadzić zajęcia wychowawcze z uczniami, 
 

2. W ramach relacji z Opiekunami wychowawca powinien: 
a. utrzymywać z nimi stały kontakt, 
b. prowadzić zebrania klasowe, 
c. współpracować z Opiekunami w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

Uczniów, 
d. konsultować i uzgadniać z Opiekunami działania i decyzje podejmowane w sprawach 

Ucznia, 
e. wspomagać ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
f. dostarczać Opiekunom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu 

Ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. 
 

3. Wychowawca powinien prowadzić dokumentację przebiegu nauczania: 
a. prowadzić elektroniczny dziennik lekcyjny m.in. wpisywać dane Uczniów i ich 

Opiekunów, 
b. wypisywać świadectwa i arkusze ocen, 
c. przygotowywać klasyfikację śródroczną i roczną, 
d. usprawiedliwiać nieobecności w szkole, 
e. analizować frekwencję, 
f. oceniać zachowanie Uczniów zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami 

oceniania, 
g. gromadzić dokumentację związaną ze współpracą z Opiekunami: korespondencję, 

notatki ze spotkań i rozmów telefonicznych. 
 

§9.  

Zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego 
 
Funkcjonowanie samorządu 
 
1. Samorząd uczniowski tworzą uczniowie klas 0 – IV oraz V – VIII, którzy w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu 
uczniowskiego.  

2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego w klasach 0 – IV wchodzą przewodniczący klas. 
Każdy uczeń klas V-VIII ma prawo kandydować do Rady Samorządu uczniowskiego. 
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3. Kadencja Rady Samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.  
4. Rada Samorządu uczniowskiego uchwala regulamin swojej działalności, który nie może 

być sprzeczny ze Statutem. 
 
Zadania samorządu 
 
1. Samorząd uczniowski ma prawo do: 

a. opiniowania decyzji Dyrektora szkoły dotyczącej skreślenia z listy uczniów, 
b. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 
c. wyboru rzecznika praw ucznia, który będzie reprezentował uczniów w sytuacjach 

konfliktu z nauczycielami lub Dyrektorem szkoły, gdy zachodzi podejrzenie łamania 
praw ucznia, 

d. organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, działalności kulturalnej,  
oświatowej, rozrywkowej oraz sportowej zgodnie z potrzebami uczniów. 

 
2. Samorząd szkolny jest wspierany przez Dyrektora szkoły, nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze, pozostałych nauczycieli oraz innych pracowników niebędących 
nauczycielami. Potrzeby zgłaszane przez uczniów, ich wnioski i propozycje traktowane są 
z szacunkiem i rozpatrywane z należytą starannością i uwagą. 

3. Współpraca nauczycieli i pracowników Szkoły z Samorządem uczniowskim powinna 
uwzględniać  promowanie  postaw obywatelskich, a jej głównym celem jest 
wychowywanie osób, które będą aktywnymi uczestnikami narodowej i globalnej 
społeczności. 

 
 

§10.  

Dialog szkoły z opiekunami 

 
 

1. Niezwykle ważną kwestią jest stała i ścisła współpraca szkoły z Opiekunami uczniów. 
2. Podstawową formą kontaktów są zebrania, dni otwarte oraz konferencje trójstronne 

„Uczeń-nauczyciel-rodzic” (w klasach 0 – 4 SP) ustalone w Kalendarium roku szkolnego 
oraz te, aranżowane przez wychowawców,  innych nauczycieli, Opiekunów lub uczniów.  
Służą one przede wszystkim informowaniu Opiekunów o szkolnym funkcjonowaniu 
Uczniów, dawaniu okazji uczniom do wykazania się odpowiedzialnością za własne 
działania, a także pomagają zacieśnić współpracę trójstronną.  
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3. Trójstronna współpraca – Uczniów, ich Opiekunów i Szkoły – prowadzi do bieżącej 
wymiany informacji, systematycznego rozwiązywania powstałych problemów oraz służy 
rozwijaniu indywidualnych predyspozycji Ucznia. 

4. Kontakt Szkoły z Opiekunami, oprócz spotkań w szkole, utrzymywany jest również za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego oraz telefonu. 

 

§11.  

Zajęcia pozalekcyjne 
 

Rola zajęć pozalekcyjnych: 
 

Do tradycji szkoły należy organizowanie – w trosce o rozwój zainteresowań uczniów – zajęć 
pozalekcyjnych o możliwie szerokim zakresie tematycznym. Wyjazdy na „zielone szkoły”, 
wycieczki związane z projektami badawczymi, warsztaty teatralne, polonistyczne, 
biologiczne, plenery malarskie i fotograficzne, spotkania z ekspertami, wybitnymi 
osobistościami świata nauki, kultury, polityki, świata mediów, przedstawicielami organizacji 
międzynarodowych takich jak np. UNICEF, organizowanie ogólnoszkolnych debat, stanowią 
doskonałą okazję do rozwijania pasji, budzenia refleksji nad przemianami zachodzącymi w 
świecie, odkrywania nowych zainteresowań, wzbogacania rozwoju osobistego młodych ludzi. 
Stwarzają także pole do nawiązywania i zacieśniania relacji międzyludzkich, wymagają 
wypracowania metod współdziałania w grupie, a także stwarzają okazję do głębokiego 
poznania samego siebie i budowania własnej tożsamości. 
 

 
§12.  

Otwarcie na świat 

1. Szkoła ułatwia uczniom i absolwentom kontakty ze światem, poprzez: 
a. wprowadzanie międzynarodowych standardów i metod nauczania  

(realizując programy IB),   
b. możliwość organizowania wyjazdów językowych i wymian międzyszkolnych,  
c. nawiązywanie współpracy ze szkołami na całym świecie oraz  międzynarodowymi 

organizacjami (np. IBO, UNICEF), 
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§13.  

Zadania szkoły w zakresie profilaktyki 

 
1. Profilaktyka rozumiana jest jako integralna część oddziaływań wychowawczych, a także 

dydaktycznych szkoły.  
2. Podstawą jest założenie, że działania profilaktyczne są najskuteczniejsze, gdy środowisko 

szkolne: 
1) stanowi miejsce realizacji ważnych potrzeb psychologicznych, m.in. 

bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności 
2)  stwarza możliwości rozwoju osobowego 
3) rozwija umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
4) uczy mądrych wyborów 
5) uczy asertywności 
6) oferuje konkretną pomoc w sytuacjach trudnych 

 
3. Kameralny charakter placówki stwarza warunki do częstych, bezpośrednich kontaktów 

między nauczycielami a uczniami (również rodzicami), dając możliwość monitorowania 
aktualnych problemów. Istnieje zatem przepływ informacji pozwalający na 
podejmowanie adekwatnych działań.  

 
 

§14.  

Etapy realizacji programu profilaktycznego 

 
1. Zadaniem wychowawców klas jest pozyskanie, do 30 września każdego roku, informacji 

dotyczących funkcjonowania uczniów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych lub 
podczas wyjazdów szkolnych.  

2. Źródłem informacji o uczniach są relacje nauczycieli, samych uczniów, psychologa 
szkolnego, ewentualna dokumentacja przekazana szkole (opinie psychologiczne, 
zaświadczenia lekarskie, itp). Ta wiedza staje się podstawą do rozpoznania 
potencjalnych problemów dotyczących zagrożenia środkami psychoaktywnymi, 
cyberprzemocą, przemocą ze strony dorosłych, kontraktem z niewłaściwymi treściami w 
Internecie i poza nim. Daje także możliwość ustalenia potencjalnych źródeł problemów 
w nauce, zachowań agresywnych, trudności przystosowawczych. Stanowi podstawę do 
określenia metod i sposobów realizacji profilaktyki w szkole. 
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3. Określenie celu jak również metody realizacji są związane ściśle z diagnozą aktualnych 
potrzeb. Ze względu na zakres problemu będzie on bardziej zorientowany na działania 
prewencyjne lub interwencyjne. Ze względu na wiek uczniów największy nacisk jest 
położony na profilaktykę pierwszorzędową, ale pozostałe poziomy profilaktyki także w 
miarę potrzeb są realizowane.  

 
 

Metody i sposób realizacji 
 
1. Psycholog szkolny wraz z wychowawcami diagnozuje aktualne potrzeby zespołów 

klasowych w zakresie profilaktyki. 
2. Spotkania z psychologiem mają charakter warsztatów tematycznych z zakresu 

asertywności, umiejętności interpersonalnych, mechanizmów radzenia sobie ze stresem, 
procesów decyzyjnych.  

3. Tematyka uzależnień poruszana jest w ramach w/w bloków tematycznych. 
4. Zagadnienia uzależnień włączone są w treści merytoryczne przyrody, biologii i wiedzy o 

społeczeństwie. 
5. Zakres i forma współpracy z rodzicami ustalona zostaje na spotkaniu poświęconym 

zagrożeniom. 
6. Do współpracy w realizacji programu przewidziane są osoby wyspecjalizowane w 

realizowaniu zajęć dotyczących problematyki uzależnień (MONAR, Towarzystwo 
Zapobiegania Narkomanii lub inne). Problemy dotyczące poszczególnych uczniów 
rozwiązywane są we współpracy dyrekcji, wychowawców, rodziców, psychologa. 

7. Finansowanie programu odbywa się ze środków własnych szkoły, a w miarę możliwości 
również we współpracy z organizacjami realizującymi zadania profilaktyczne. 

8. Realizacja programu zakłada weryfikowanie jego efektów co dwa miesiące. Na spotkaniu 
dyrekcji, wychowawców i psychologa  dokonane zostają zarówno ustalenia co do już 
zrealizowanych działań, jak i planowanych zmian. Ze względu na charakter obu szkół 
monitoring efektów programu możliwy jest dzięki bezpośredniej obserwacji oraz 
informacji zwrotnej pozyskanej od osób zaangażowanych w proces dydaktyczny i 
wychowawczy (nauczyciele, rodzice). Jako narzędzie wspomagające wprowadzone są 
ankiety. Sprawozdania z realizacji programu przedstawiane jest na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej na koniec roku szkolnego. 

 
Działania profilaktyczne prowadzone są z zakresu: 

a. uzależnień od substancji psychoaktywnych, 

tel:+48736649913
tel:+48736649913
tel:+48228411572
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b. uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od 
Internetu, 

c. profilaktyki stresu, 
d. profilaktyki zaburzeń psychicznych i emocjonalnych w tym szczególnie zaburzeń 

lękowych, zaburzeń odżywiania, 
e. przeciwdziałanie agresji i przemocy, 
f. profilaktyka zdrowia w tym w szczególności zdrowe żywienie, zdrowy tryb życia 

 
Harmonogram działań profilaktycznych podaje się corocznie w tabelach „Działania 
profilaktyczne w roku szkolnym”. 
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