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46, 47, 49, 51, 51a, 51b, 53, 55, 55a] 
 

ul. Nad Starynką (część ulicy): [nr 3, 5] 
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Koncepcja funkcjonowania i rozwoju  
Szkoły Podstawowej nr 59  

 im. gen. J.H. Dąbrowskiego 
w Poznaniu 

 
 
 

„Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć ale to, by wzbudzić 
w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś” 

John Lubbock 
 

 
 
 
Mocne strony placówki: 

 
 Korelacja działań w zakresie pracy wychowawczej realizowanej przez szkołę z placówkami 

oświatowo-opiekuńczymi, parafią rzymsko-katolicką, poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 Działania promocyjne mające na celu pozyskanie uczniów. Współpraca ze środowiskiem 
lokalnym, w tym z Radą Rodziców oraz z instytucjami wspierającymi pracę szkoły. 

 Znajomość środowiska lokalnego przez nauczycieli, brak  anonimowości ucznia  w szkole. 

 Bardzo dobre zaplecze sportowo-rekreacyjne z tendencją do rozwijania się . 

 Dobre wyposażenie szkoły w pomoce naukowe sprzęt i oprogramowanie w zakresie TIK, 
dysponujemy 10 tablicami interaktywnymi, nową pracownią komputerową. 

 Szkoła podejmuje różne działania edukacyjne, duża ilość zrealizowanych projektów 
zewnętrznych w tym uczestnictwo w projektach europejskich „Erasmus +”. 

 Wspólne imprezy przygotowywane przez uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 Bardzo dobrze wykształcona, kreatywna, kadra pedagogiczna, podejmująca różne formy 
dokształcania się . 

 Dokumentacja elektroniczna dziennik „Librus”. 

 Korzystanie w codziennej pracy dydaktycznej z nowoczesnych technologii informatycznych. 
 

Słabe strony 
 

 Niezadowalające wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych. 

 Niewystarczające doposażenie szkoły w związku z powstaniem klaso-pracowni wynikających z 
wprowadzenia nowej podstawy programowej dla klas 7 i 8. 
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Wewnątrzszkolne  Zasady  Oceniania, 

Klasyfikowania i  Promowania  Uczniów 

W szkole Podstawowej Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

Opracowano w oparciu o Rozporządzenie MEN z 30.04.2007 r w sprawie warunków  i 

sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, zawartego w Dz. U. Nr 83 z 2007 r poz. 562 

oraz Rozporządzenia MEN z 20.08.2010, zawartego w Dz.U. nr 156 poz. 1046, zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

Zaktualizowano w związku z wejściem w życie następujących rozporządzeń: Ustawa z dnia 20 

lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 

357), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DZ. U. z 2017, poz. 

1534), Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, 2432, z 2019 r. poz. 534. 
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Istota Oceniania 

1. Ocenianiu podlegają: 

- osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

- zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
programowych wynikających z podstawy programowej i programów nauczania realizowanych w 
szkole /zgodnych z tą podstawą/. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

§ 1 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, 
co  i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczy; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

d) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskiwania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalanie kryteriów z zachowania, 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali i w formach przyjętych w szkole, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
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e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach 
przyjętych w szkole, 

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom 
informacji  
o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 

h) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut szkoły 
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia . 

§ 2 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Długość trwania półrocza ustalana jest każdego roku 
na radzie organizacyjnej w sierpniu. 

§ 3 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców/prawnych 
opiekunów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z 
realizowanego programu nauczania oraz o formach i sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów, warunkach i procedurach związanych z przystąpieniem do egzaminu 
weryfikującego ocenę. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 
zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców/ 
prawnych opiekunów o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania; 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zapoznać się z treścią WZO. Wszystkie dokumenty 

dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej. 

§ 4 

1. Oceny wystawiane są w sposób jawny, systematyczny i zróżnicowany. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą wpisuje 
do dziennika elektronicznego Librus.  
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3. Istnieje możliwość stosowania oceny opisowej ze wszystkich przedmiotów, na każdym etapie 

edukacyjnym. Każda ocena jest uzasadniona ustnie lub pisemnie. 

4. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne. 

Uczeń może zabrać je do domu. Uczeń ma obowiązek zwrotu sprawdzianów i testów na kolejnej 

lekcji lub w terminie ustalonym indywidualnie z nauczycielem. 

Sprawdziany, testy z działów programowych, testy: próbne, diagnozujące, półroczne, roczne 

i prace kontrolne pozostają w szkole, gdzie są przechowywane przez nauczycieli przedmiotów 

przez cały rok szkolny. Po tym terminie prace są niszczone przez tych nauczycieli.  

5. Każda ocena ma swoją wagę, z wyłączeniem ocen z zajęć muzyki, plastyki i wychowania 

fizycznego, o czym uczeń jest jawnie informowany. Rodzice na pierwszym zebraniu otrzymują 

informację na temat obowiązujących wag poszczególnych ocen. 

6. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych 

uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz 

wskazanie: 

a) co uczeń ma poprawić 

b) co uczeń zrobił dobrze, 

c) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę, 

d) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 

7. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej, końcowej obejmuje odniesienie się do wcześniej 

ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie: 

     a) jakie wymagania uczeń opanował, 

  b) jakie wymagania musi jeszcze opanować 

8. Jeśli uczeń lub rodzic uzna ustne uzasadnienie za niewystarczające, to na pisemny wniosek 

ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych złożony do Dyrekcji w terminie do 5 dni 

roboczych od powzięcia informacji o uzyskaniu bieżącej oceny z danego przedmiotu, nauczyciel 

wystawiający daną ocenę jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych uzasadnić pisemnie 

ustaloną ocenę. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w §4.6 i §4.7 

Pisemne uzasadnienie  oceny  nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w 

ciągu trzech dni przekazuje uzasadnienie oceny wnioskodawcy. 

§ 5 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w par. 3 pkt.1, 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom. 

2. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące 
się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo 
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funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 
dydaktycznych, wynikających z ich specyfiki funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

§ 6 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy 
przede wszystkim 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 oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć lub z wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych na lekcji wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku 
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii lub na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych 
ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 
uniemożliwia ustalenie rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/zwolniona. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz  na  podstawie  opinii  Poradni  psychologiczno-

pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

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

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenie potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego może nastąpić na podstawie orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/ zwolniona. 

§ 7 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia określonych w planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustalenia – według skali 
określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i śródrocznych ocen zachowania. 

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania 
przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Klasyfikacja roczna ucznia, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia 
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 
roku szkolnym według skali określonej w statucie szkoły. 
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4. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni 
nauczyciele oraz wychowawca klasy zobowiązani są poinformować w formie pisemnej, za 
pośrednictwem dziennika Librus, ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów 
o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.  

5. W przypadku oceny niedostatecznej poinformowanie powinno nastąpić miesiąc przed radą 
klasyfikacyjną, w przypadku ocen wyższych niż ocena niedostateczna oraz w przypadku oceny 
zachowania, w terminie 7 dni przed radą klasyfikacyjną.  

Również miesiąc przed radą klasyfikacyjną nauczyciele informują pisemnie rodziców i uczniów o 
przewidywanych ocenach proponowanych z przedmiotów, wnikających z dotychczasowych ocen. 
Przewidywane oceny proponowane nie są wiążące przy wystawianiu ocen – mają one funkcję 
informacyjną. 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany 
albo nieklasyfikowana. 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może zostać zmieniona tylko w 
wyniku w wyniku egzaminu poprawkowego – §15. 

7. Ustalona przez nauczyciela ocena pozytywna może zostać zmieniona tylko w wyniku 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności – §16. 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z jakichkolwiek zajęć edukacyjnych przeprowadza się 
egzamin klasyfikacyjny- §12. 

9. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych z wyłączeniem ocen z zajęć 
wychowania fizycznego, plastyki i muzyki. 

10. Ocena roczna obejmuje I i II półrocze i nie może być średnią arytmetyczną ocen. Powinna 
ona uwzględniać wkład i zaangażowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego. 

11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne z jakiegoś przedmiotu prowadzone są tylko w ciągu 
jednego półrocza, jako ocenę roczną wpisuje się ocenę śródroczną. 

§ 8 

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

§ 9 

1. Oceny cząstkowe i semestralne wystawiane są w skali sześciostopniowej zatwierdzonej przez 
MEN: 

1) stopień celujący – 6 , skrót: cel 

2) stopień bardzo dobry – 5, skrót: bdb 

3) stopień dobry – 4, skrót: db 

4) stopień dostateczny – 3, skrót: dst 
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5) stopień dopuszczający – 2, skrót: dop 

6) stopień niedostateczny – 1, skrót: ndst 

2. Przy ocenie cząstkowej (bieżącej) dopuszcza się stosowanie indywidualnych znaków: np. „+” i 

„-” . Ponadto w ocenianiu bieżącym znaki „+” i „-” mogą występować samodzielnie, przekładając 

się na informację o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez ucznia, poprawnym bądź błędnym 

wykonaniu zadania, opanowaniu lub nieopanowaniu określonej umiejętności. Szczegółowe 

kryteria oceniania dotyczące znaków “+” i “-” stosowanych samodzielnie w ocenianiu bieżącym 

oraz ich wagę, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają dla klasy i zapoznają z 

nimi uczniów na początku każdego roku szkolnego. 

3. Zasady bieżącego oceniania z poszczególnych przedmiotów zawarte są w PZO 
(Przedmiotowych Zasadach Oceniania) i przedstawione uczniom i rodzicom na początku roku 
szkolnego: 

a) ocenianiu podlegają: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne, ćwiczenia 

gimnastyczne, prowadzenie zeszytu i wszelkie inne formy aktywności ucznia na lekcji, testy 

półroczne i testy roczne, próbne egzaminy w klasach 7 i 8. 

b) oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych: 

umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się; systematyczność pracy 

ucznia; samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany; zaangażowanie i 

kreatywność ucznia; umiejętność prezentowania wiedzy; umiejętność współpracy w grupie. 

c) kryteria oceniania, zasady ustalania i poprawiania stopni powinny być znane uczniom 

w momencie przystąpienia do prezentacji wiedzy i umiejętności, 

d) uczniowi należy stworzyć możliwość poprawienia ocen według następujących zasad:  

•  uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez 

nauczyciela i w czasie 2 tygodni od otrzymania pierwszej oceny, termin poprawy nauczyciel 

wpisuje w terminarzu lub komentarzu do oceny w dzienniku Librus;  

• ocena  poprawiona przez ucznia zostaje wpisana do dziennika Librus jako średnia ocen 

przed i po poprawie, a informacja o obu ocenach pozostaje w komentarzu; 

• w przypadku nieuzasadnionej nieobecności na sprawdzianie poprawkowym uczeń traci 

możliwość poprawy, 

• wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie 

ustalonej przez nauczyciela; 

• osoba nieobecna podczas prac klasowych, sprawdzianów zobowiązana jest wykazać się 

wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu materiału w formie i terminie podanym 

przez nauczyciela – w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Niedopełnienie tego 

obowiązku jest równoznaczne z niezaliczeniem danego zakresu materiału, uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 
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• nie można poprawiać oceny uzyskanej z testów półrocznych i rocznych oraz 

wewnętrznych próbnych egzaminów w klasach VII/VIII. 

• kartkówki nie podlegają poprawie 

• uczniowie poprawiają oceny poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi  

• plagiat oraz niesamodzielna praca podczas sprawdzianów, kartkówek, itp. skutkuje oceną 

niedostateczną, która nie podlega poprawie. Waga tej oceny jest równa wadze 

przewidzianej za daną pracę. 

e) Ustala się następującą ilość ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

Jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny  

Dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny  

Trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen  

Cztery i więcej godzin tygodniowo- minimum sześć ocen   

f) Przyjęto następującą skalę ocen cząstkowych z prac pisemnych: 

celujący      98% - 100% 
bardzo dobry     91% - 97% 
dobry      75% - 90% 
dostateczny    53% - 74% 
dopuszczający               35% - 52% 
niedostateczny   poniżej 35% 

g) Nauczyciel przedmiotu sprawdza prace pisemne w terminie do 14 dni, natomiast nauczyciel 

polonista w terminie do 21 dni od momentu napisania pracy przez uczniów. 

4. Każdej formie sprawdzania wiedzy i umiejętności przyporządkowana jest jedna ocena, która 
zostaje wpisana przez nauczyciela do dziennika Librus. Każda ocena, uzyskiwana przez ucznia, 
ma swoją wagę, zgodnie z następującym schematem: 

WAGA 5 prace klasowe i ich poprawy sprawdziany, testy   

 

 

 

 

 

 

 

konkursy, 

zadania 

dodatkowe, 

WAGA 4 wewnątrzszkolne testy próbne 

testy śródroczne, testy roczne 

praca w klasie, 

kartkówki, 

odpowiedź ustna 

WAGA 3 recytacja, ćwiczenia praktyczne, 

dyktanda, karty pracy, praca 

indywidualna, 

prace 

długoterminowe, 

projekty, zadania 

powtórkowe 

WAGA 2 zeszyt ćwiczeń – po zadania domowe, 

aktywność na lekcji, 
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całkowitym uzupełnieniu praca w grupie występy 

WAGA 1 nieprzygotowania, czytanie aktywność  

 

Obowiązuje następujący przelicznik na oceny: 

Od 0 do 1,69 – niedostateczny 
Od 1,70 do 2,69 – dopuszczający 
Od 2,70 do 3,69 – dostateczny 
Od 3,70 do 4,69 – dobry 
Od 4,70 do 5,69 – bardzo dobry 
Od 5,70 do 6,00 – celujący 
Ocena z plusem - +0,5 
Ocena z minusem - - 0,25 

Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania oceny 
rocznej. Dotyczy to uczniów: 

• którzy w II półroczu wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 0,5)  w nauce w 
stosunku do I półrocza; 

• w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu itp.) 

5. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

a) Proces oceniania 

Ocena opisowa śródroczna i roczna powinna spełniać funkcję informacyjną, korekcyjną 

i motywującą. 

b) W dzienniku szkolnym odnotowywane są osiągnięcia uczniów zawierających takie elementy 

jak: umiejętność czytania, pisania, liczenia, mówienia, osiągnięcia: społeczno-przyrodnicze, 

artystyczno – techniczne, emocjonalno – społeczne. 

Rodzice są informowani o postępach dziecka na zebraniach, według kalendarza szkolnego, a 

także na bieżąco podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami lub poprzez informacje 

zapisane w zeszytach i ćwiczeniach ucznia. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego 

dokumentowania postępów pracy ucznia przez wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego, 

których najważniejszą częścią jest komentarz informujący o poziomie zdobytej wiedzy. 

Zachowanie oceniane jest również opisowo, systematycznie dokumentowane w dzienniku 

elektronicznym.     

c) Osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali:  

Symbol   Skala słowna 
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A    Praca na medal! 
B    Bardzo dobrze! 
C    Dobrze pracujesz 
D    Pracuj uważniej. Sprawdź czego nie umiesz. 
E    Musisz pracować więcej i uzupełnić podstawowe wiadomości. 
F    Nie powiodło się, musisz skorzystać z dodatkowej pomocy. 

d) Dokumentowanie pracy dzieci: 

- karty pracy, 
- prace plastyczne, 
- zeszyty, 
- sprawdziany, testy, 
- inne. 

e) Ocena z religii jest oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny 

f) Oceny półroczne generowane są w dzienniku elektronicznym na podstawie komentarzy 

wystawianych z bieżących ocen. Na koniec roku szkolnego nauczyciel generuje w dzienniku 

ocenę opisową, z niej przygotowuje ocenę opisową na świadectwo szkolne. 

6. W klasie IV wprowadza się okres ochronny od 1 do 15 września. W okresie tym nie stawia się 
uczniom ocen niedostatecznych. 

7. Ustala się, że w jednym tygodniu mogą zostać przeprowadzone nie więcej niż 3 prace 
klasowe/sprawdziany, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku. 
W ciągu jednego dnia może być tylko jeden sprawdzian/praca klasowa. Powyższy zapis nie 
dotyczy sprawdzianów poprawkowych, które nie są dla ucznia obowiązkowe. 

 

§ 10 

1. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciele biorą pod uwagę następujące kryteria: 

a) stosunek do obowiązków szkolnych, który przejawia się w:  

- przygotowaniu do lekcji 

- terminowym wykonywaniu powierzonych zadań 

- pracy na lekcji 

- punktualności i nieopuszczaniu lekcji bez wyraźnej potrzeby 

b) kultura osobista, przejawiająca się w: 

- życzliwym i uprzejmym stosunku do wszystkich pracowników szkoły (administracyjnych, 

pracowników obsługi, wychowawców świetlicy, wszystkich nauczycieli) 

- kulturze słowa 
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- uczciwości podczas klasówek (nieściąganie, niepopełnianie plagiatu, wykonywanie zadań 

samodzielnie) 

- piciu i spożywaniu posiłków tylko podczas przerw (wyjątek stanowią uczniowie przewlekle 

chorzy lub niekorzystne warunki pogodowe - możliwość picia wody) 

- wyłączeniu bądź wyciszeniu telefonu oraz wszystkich innych urządzeń wielofunkcyjnych 

mających łączność z Internetem na terenie szkoły, używaniu ich tylko za zgodą i pod  nadzorem 

nauczyciela; naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń wielofunkcyjnych mających łączność z Internetem na terenie szkoły powoduje 

uruchomienie „Procedury korzystania  z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w Szkole 

Podstawowej nr 59 gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu.” (załącznik do Statutu) 

- zachowaniu i postawie zgodnej z normami  w różnych sytuacjach społecznych 

c) aktywność społeczna obejmuje: 
 
- relacje z rówieśnikami 
- zachowanie na przerwach (jako spontaniczna, zależna od ucznia aktywność) 
- zaangażowanie w życie klasy, szkoły 
- szanowanie mienie szkolnego  i cudzego 
- przeciwstawianie się przejawom agresji i łamaniu norm 
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 

d) zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie własnej osoby to: 

- dbałość o bezpieczeństwo własne i innych 
- skłonność do skorygowania własnego zachowania  
- uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 
- niestosowanie używek (alkohol, narkotyki, dopalacze),  
- niepalenie papierosów  
- informowanie nauczycieli o zaobserwowanych lub doświadczonych przypadkach przemocy, 
próbach demoralizacji, namawiania do kupna czy zażywania narkotyków, alkoholu i tytoniu oraz 
innych zagrożeniach, 

Podejrzenie ucznia o naruszenie tego punktu powoduje automatyczne rozpoczęcie działań 

zgodnie z  Procedurami postępowania związanymi z zagrożeniami wewnętrznymi  (załącznik w Statucie). 

 e) dbałość o wygląd zewnętrzny i przestrzeganie właściwego stroju: 

- przestrzeganie obowiązującego stroju galowego podczas uroczystości szkolnych (strój galowy: 

koszula w kolorze białym, długie, ciemne spodnie, ciemne obuwie dla chłopców, dla dziewcząt: 

biała bluzka, ciemna spódnica o długości midi lub długie, ciemne spodnie) 

- podczas zajęć, uroczystości itp. na terenie szkoły uczeń nie stosuje makijażu, ma naturalny kolor 

włosów, nie nosi kontrowersyjnych fryzur, ma naturalne niepomalowane paznokcie, nie nosi 

nakryć głowy (np. chustka, czapka, kapelusz, kaptur - wyjątek stanowią dyskoteki i zabawy 

szkolne oraz inne imprezy okolicznościowe np. Pierwszy Dzień Wiosny, konkursy i zabawy) 
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- przestrzeganie właściwego stroju na terenie szkoły – noszenie bluzek zasłaniających brzuch/ 

plecy, ubrań nieprzezroczystych, spodenek lub spódnic o stosownej długości - midi, 

bezpiecznego obuwia - na płaskim obcasie, bezpiecznej biżuterii) 

2. Ustala się jedną ocenę zachowania uwzględniającą wszystkie powyższe elementy. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Ocena zachowania ucznia jest wystawiana przez wychowawcę klasy. 

Wychowawca konsultuje się z: 

- nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, 

- zespołem klasowym 

- uczniem dokonującym samooceny 

5. W klasach I-III półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 

6. Półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według 
następującej skali: 

- wzorowe, 
- bardzo dobre, 
- dobre, 
- poprawne, 
- nieodpowiednie, 
- naganne. 

7. Na początku roku szkolnego wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem 
oceniania zachowania. 

8. Wyjściową oceną z zachowania jest ocena dobra. 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

10. Ocenę roczną zachowania ustala wychowawca klasy z uwzględnieniem określonych 

w regulaminie kryteriów na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

11.Ocena  zachowania jest jawna i ustnie umotywowana na prośbę prawnych opiekunów dziecka. 

12. Uczeń, który opuścił w półroczu ponad 50% godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje 

automatycznie ocenę naganną. 
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13. O obniżeniu oceny zachowania (ocena nieodpowiednia lub naganna) należy poinformować 

rodziców na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu w okresie pomiędzy wystawieniem oceny a radą 

klasyfikacyjną wychowawca ma prawo obniżyć ocenę. O obniżeniu oceny niezwłocznie 

powiadamia ucznia oraz jego rodziców. 

14. Ocena zachowania jest zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną na radzie klasyfikacyjnej za I 
półrocze i jako ocena roczna. 

15. Określenie wymagań na poszczególną ocenę. 

 

Zachowanie wzorowe 
Uczeń przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. uczeń osiąga wyniki 
nauczania maksymalne 
w stosunku do swoich 
możliwości, 
2. zawsze jest przygoto-
wany do lekcji, sumien-
nie wykonuje polecenia 
nauczyciela, rzetelnie 
wywiązuje się z powie-
rzonych mu oraz po-
dejmowanych dobro-
wolnie różnorodnych 
prac i zadań, można na 
nim polegać, 
3. pilnie uważa na lek-
cjach, 
4. zawsze wzorowo wy-
konuje powierzone mu 
obowiązki, 
5. nie opuszcza zajęć 
lekcyjnych bez ważnego 
powodu, 
6. nie ma żadnych go-
dzin nieusprawiedliwio-

1. nigdy nie 
używa wul-
garnych 
słów, wyka-
zuje wysoką 
kulturę sło-
wa, 
2. jest tole-
rancyjny, 
szanuje god-
ność osobi-
stą i z sza-
cunkiem 
odnosi się do 
innych osób, 
3. wzorowo 
zachowuje 
się na lek-
cjach, pod-
czas przerw i 
poza szkołą, 
4. respektuje 

zasady 

1. umie współ-
żyć w zespole, 
2. jest uczynny, 
chętnie pomaga 
innym, 
3. dba o wygląd 
klasy i najbliż-
szego otocze-
nia, 
4. jest zaanga-
żowany w życie 
klasy, szanuje 
mienie własne, 
innych osób i 
społeczne, 
5. nie wykazuje 
przejawów 
agresji, przeciw-
stawia się prze-
jawom przemo-
cy, agresji i bru-
talności, 
6. wykazuje 
inicjatywę w 

1. w szkole i poza 

szkołą zachowuje  

się bez zarzutu, 

godnie ją 

reprezentuje, 

2. dba o 

bezpieczeństwo i 

zdrowie własne 

oraz innych osób. 

3. sam dostrzega i 

właściwie reaguje 

na własne błędy i 

potknięcia, 

4. jest wzorem dla 

innych 

5. nie ulega 

namowom, 

naciskom, potrafi 

1. Wygląd 

zewnętrzny i 

strój ucznia   

nigdy nie budzi 

jakichkolwiek 

zastrzeżeń  
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nych, 
7. nie ma żadnych 

celowych spóźnień. 

współżycia 

społecznego 

i ogólnie 

przyjęte 

normy 

etyczne 

wobec siebie 

i innych, 

podejmowaniu 
działalności na 
rzecz klasy, 
szkoły, środo-
wiska lokalne-
go, 
7. postępuje 

zgodnie z 

dobrem 

szkolnej 

społeczności, 

dba o honor i 

tradycje szkoły 

bronić własnego 

zdania, nie daje się 

sprowokować, 

6. rozwija swoje 

zainteresowania i 

uzdolnienia na 

zajęciach 

szkolnych, 

pozaszkolnych lub 

poprzez 

samokształcenie, 

7. nie ulega 

nałogom, 

8. bierze udział 

jeżeli ma 

możliwości i 

predyspozycje) w 

konkursach, 

zawodach, 

imprezach, 

uroczystościach 

klasowych, 

szkolnych i 

pozaszkolnych lub 

czynnie 

uczestniczy w ich 

organizowaniu, 

Zachowanie bardzo dobre 

Uczeń przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 
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1. osiąga wyniki naucza-
nia wysokie w stosunku 
do swoich możliwości, 
2. zawsze jest przygoto-
wany do lekcji, 
3. wykonuje polecenia 
nauczyciela, podejmuje 
się wykonywania dodat-
kowych zadań na prośbę 
nauczyciela, 
4. pilnie uważa na lek-
cjach, 
5. nie ma godzin  
nieusprawiedliwionych, 
6. nie opuszcza zajęć 
lekcyjnych bez ważnego 
powodu, 
7. nie ma żadnych 

celowych spóźnień 

1. Nie używa 

wulgarnych 

słów, jest 

kulturalny 

wobec doro-

słych i ró-

wieśników 

2. Zachowu-

je się bardzo 

dobrze w 

szkole i poza 

szkołą 

3. respektuje 

zasady 

współżycia 

społecznego 

i ogólnie 

przyjęte  

normy 

etyczne 

wobec siebie 

i innych, 

1. Potrafi 

współpracować 

w zespole.  

2. Gotowy do 

pomocy innym 

3. Dba o wy-

gląd klasy i naj-

bliższego oto-

czenia 

4. jest zaanga-

żowany w życie 

klasy, szanuje 

mienie własne, 

innych osób i 

społeczne, 

5. nie wykazuje 

przejawów 

agresji,  

6. 

przeciwstawia 

się przejawom 

przemocy, 

agresji i 

brutalności, 

7. bardzo do-

brze wywiązuje 

się z powierzo-

nych 

obowiązków 

1. w szkole i poza 
szkołą zachowuje 
się bez zarzutu, 
godnie ją repre-
zentuje, 
2. dba o bezpie-
czeństwo i zdro-
wie własne oraz 
innych osób. 
3. nie ulega na-
mowom, naci-
skom, potrafi 
bronić własnego 
zdania, nie daje się 
sprowokować, 
4. sam dostrzega i 
właściwie reaguje 
na własne błędy i 
potknięcia, 
5. angażuje się 
(jeżeli ma możli-
wości i predyspo-
zycje) do udziału 
w konkursach, 
zawodach, impre-
zach, uroczysto-
ściach klasowych, 
szkolnych i po-
zaszkolnych lub 
czynnie uczestni-
czy w ich organi-
zowaniu 
6. rozwija swoje 
zainteresowania i 
uzdolnienia na 
zajęciach szkol-
nych, pozaszkol-
nych lub poprzez 
samokształcenie, 
7. nie ulega nało-

gom 

1. Uczeń nosi 

ubiory schlud-

ne, estetyczne, 

bezpieczne 

2. przestrzega 

ubioru galowe-

go. 

3. Dba o swój 

wygląd, jest 

czysty i staran-

nie ubrany 

4. zawsze cho-

dzi we właści-

wym obuwiu na 

terenie szkoły 

5. odstępstwo 

zdarzyło się 1x 

 

Zachowanie dobre 

Uczeń przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 
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Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność  

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. Wywiązuje się ze 
wszystkich podsta-
wowych zadań 
szkolnych 
2. Sporadycznie 
spóźnia się na zaję-
cia szkolne 
3. Ma wszystkie 
nieobecności 
usprawiedliwione 
4. Jest przygotowa-

ny do lekcji 

1. Taktowny, 
grzeczny wo-
bec nauczycieli 
2. Przestrzega 
zasad w szkole 
i poza nią 
3. Nie używa 

wulgaryzmów 

1. Potrafi 
współpracować 
2. Nie używa 
przemocy 
3. Wykazuje 

aktywności na 

rzecz klasy i 

szkoły 

1. Rozwija swoje 
zainteresowania 
2. Dba o swoje 
bezpieczeństwo 
3. Przeciwstawia 
się wulgarności i 
brutalności 
4. Nie ulega na-
łogom 
5. Reaguje na 

upomnienia nau-

czyciela, koryguje 

własne zachowa-

nie 

1. Uczeń nosi 

ubiory zgodnie z 

normami obycza-

jowymi i prze-

strzega stroju 

galowego, 

2. Zdarzyło się (2-

3x), że strój 

ucznia lub za-

chowanie przez 

niego higieny 

budziło zastrze-

żenia, ale po   

zwróceniu uwagi 

dostosował się do 

wymagań 

Zachowanie poprawne 

Uczeń zazwyczaj przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

w przypadku ewentualnych naruszeń regulaminu potrafi wyciągnąć właściwe wnioski. 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we własny 

rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 
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1. Zazwyczaj jest 
przygotowany do 
zajęć 
2. Zdarza się, że 

nie wywiązuje się 

ze swoich zobo-

wiązań 

1. Sporadycz-
nie zdarza się, 
że jest nietak-
towny lub nie-
kulturalny 
2. Nie używa 

wulgaryzmów 

1. Potrafi 
współpracować, 
ale zdarzają się 
konflikty 
2. Nie uchyla się 

od zadań na 

rzecz klasy i 

szkoły, ale nie 

wykazuje wła-

snej inicjatywy 

1. Nie jest zaintere-
sowany rozwija-
niem własnych 
uzdolnień 
2. Upomniany ko-
ryguje zachowanie  
3. Nie ulega nało-
gom 
4. Zdarza mu się 
być nieprawdo-
mównym 
5. Spontaniczna 

aktywność nie zaw-

sze jest konstruk-

tywna, ale nie jest 

niebezpieczny dla 

innych, nie niszczy 

mienia i nie upoka-

rza 

1. Kilkakrotnie 

(4-5x) zwracano 

uczniowi uwagę 

na niestosowność 

stroju lub niedo-

stateczną dbałość 

o higienę 

Zachowanie nieodpowiednie 

Uczeń nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. Często nieprzygo-
towany do lekcji 
2. Często nie wy-
wiązuje się ze zo-
bowiązań 
3. Nie pracuje na 
miarę swoich moż-
liwości 
4. Ma lekceważący 
stosunek do nauki 
5. Często spóźnia 
się 
6. Nie zabiega o 

usprawiedliwienie 

nieobecności 

1. Bywa niekul-

turalny, nietak-

towny wobec 

dorosłych i 

rówieśników 

2. Zdarza się, 

że używa wul-

garyzmów 

3. Zachowuje 

się niestosow-

nie do sytuacji. 

4. Niszczy mie-

nie szkolne 

(brudzi ławki, 

ściany, niszczy 

urządzenia 

szkolne). Nie 

szanuje cudzej 

1. Ma trudności 
z podejmowa-
niem współpra-
cy 
2. Zdarzają mu 
się konflikty 
3. Czasem 
wszczyna bójki 
4. Nie wykazuje 

aktywności  na 

rzecz klasy, czy 

szkoły. 

1. Nie wykazuje 

chęci poprawy 

2. Nie rozwija 

uzdolnień 

3. Nie zawsze 

reaguje na uwagi 

nauczyciela 

4. Często odrzuca 

pomoc nauczycie-

la 

5. Czasami 

stwarza 

świadomie 

sytuacje 

konfliktowe, 

wspiera swoim 

zachowaniem i 

1. Niestosownie 

ubrany 

2. Nie dba o hi-

gienę i wygląd. 

3. Nie reaguje na 

zwracanie mu 

uwagi. 
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własności. postawą 

zachowania 

aspołeczne. 
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Zachowanie naganne 

Uczeń nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. Rażące zaniedby-
wanie obowiązków 
szkolnych 
2. Notoryczne nieo-
becności, spóźnienia 
3. Nieprzygotowany 
do lekcji 
4. Umyślnie zakłóca 

przebieg lekcji 

1. Jest wulgar-
ny, arogancko i 
lekceważąco 
odnosi się do 
nauczycieli i 
rówieśników 
2. Zachowuje 

się niezgodnie z 

przyjętymi 

normami  

1. Nie potrafi 
współpracować 
2. Wszczyna 
bójki 
3. Niszczy cudze 
mienie 
4. Jest obojętny 
na cudzą krzyw-
dę 
5. Przywłaszcza 
cudzą własność 
6. Narusza cu-

dzą godność 

1. Nie wykazuje 

żadnej chęci po-

prawy 

2. Rażąco zanie-

dbuje własny 

rozwój, nie 

uczestniczy we 

wskazanych zaję-

ciach pomoco-

wych 

3. Nie reaguje na 

uwagi nauczycieli 

4. Nie przestrzega 

bezpieczeństwa 

5.  Ulega nało-

gom-posiada lub 

pali papierosy i e-

papierosy, posiada 

lub pije alkohol, 

posiada lub 

przyjmuje narko-

tyki lub dopalacze 

i tym samym na-

raża na uszczer-

bek nie tylko wła-

sne zdrowie,  ale i 

dobre imię szkoły  

1. Notorycznie 

niestosownie 

ubrany. 

2. Notorycznie nie 

dba  o higienę i 

wygląd. 

3. Notorycznie nie 

reaguje na zwra-

canie mu uwagi. 
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16. Rodzice /prawni opiekunowie lub uczeń mają prawo wnioskować o podwyższenie  oceny 

rocznej zachowania po zapoznaniu się z oceną przewidywaną. Wniosek w formie pisemnej kieru-

ją do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od otrzymania informacji o proponowanej ocenie zacho-

wania. 

17. Rozpatrzenie prośby o podwyższenie oceny zachowania jest możliwe tylko na pisemną prośbę 

prawnych opiekunów dziecka w przypadku, gdy uczeń spełnia 4 z 6 wymienionych w regulaminie 

warunków: 

Uczeń: 

- ma 100% usprawiedliwioną absencję spowodowaną chorobą lub innymi wypadkami losowymi 

- zawsze był przygotowany do zajęć, w dziennikach lekcyjnych brak wpisów potwierdzających 

nieprzygotowanie ( np, 1) 

- poprawia oceny w terminach  wyznaczonych  przez nauczyciela, 

- przeciwstawia się przejawom agresji i wulgarności, 

- uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych, 

- pomaga w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. 

18. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji rozpatrującej wniosek 
o podwyższenie oceny zachowania wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog/psycholog 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców.  

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. W przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania, ocenę ustala się w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

Z posiedzenia komisji, sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 
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5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie niższa od ustalonej wcześniej, protokół nato-

miast stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

18. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

19. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wyko-

nanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiada-

mia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.  

Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która prze-

prowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i 

umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.  

20. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasy-

fikacyjnej z zachowania winno odbyć się:  

1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących 

szkołę podstawową;  

2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa 

promocyjne.  

Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem.  

W skład komisji, wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,  
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b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:  

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

b) wychowawca oddziału,  

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

e) przedstawiciel rady rodziców,  

f) pedagog,  

g) psycholog.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może 

być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły 

powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powo-

łanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szko-

ły. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji 

zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku rów-

nej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu,  

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,  

d) imię i nazwisko ucznia,  

e) zadania (pytania) sprawdzające,  

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.  

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 65  

a) skład komisji,  

b) termin posiedzenia komisji,  

c) imię i nazwisko ucznia,  
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d) wynik głosowania,  

e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

21. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu sprawdzające-

go (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzami-

nu poprawkowego) jest ostateczna. 

§ 11 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwia mu lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w 
miarę swych możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

§ 12 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego 
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców /prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

- realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

- spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 nie obejmuje 
zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. Uczeń, który z przyczyn 
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może 
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
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1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadza-

ny ten egzamin. 

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z 

których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia.  

11. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych od-

powiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Proto-

kół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§13 

Organizacja  nauczania indywidualnego w szkole 

1. Obowiązek organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia spoczywa na Dyrektorze szkoły.  

2. Dyrektor, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia pełnoletniego oraz na 
podstawie załączonego do wniosku orzeczenia Poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
poradni specjalistycznej, pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o podjęciu decyzji 
dotyczącej realizacji nauczania, ilości godzin i podziału  oraz rozpoczyna jego realizację.  

3. Dyrektor szkoły (przedszkola), na podstawie orzeczenia, ustala zakres, miejsce i czas 
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania lub zajęć indywidualnego przygotowania 
przedszkolnego, a także formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej niezbędnych dla 
dziecka/ucznia.  Działania Dyrektora szkoły dotyczące uruchomienia nauczania indywidualnego 
podejmowane są w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. W ramach nauczania indywidualnego nauczyciele są zobowiązani do realizacji przedmiotów 
ujętych w szkolnym planie nauczania proporcjonalnie do ogólnej liczby godzin tej formy 
nauczania. 
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Z tych przedmiotów uczeń musi zostać oceniony, a to z kolei stanowi podstawę do 
klasyfikowania i promowania do kolejnej klasy. Nauczyciel musi kierować się podstawą 
programową i jednocześnie dostosować program do indywidualnych możliwości ucznia i zaleceń 
zawartych w orzeczeniu PPP. 

5. Każdy nauczyciel przygotowuje indywidualny plan pracy z uczniem, uwzględniając liczbę 
przyznanych godzin do realizacji 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela realizującego nauczanie indywidualne z danym 
uczniem, może wyrazić zgodę na odstąpienie od niektórych treści nauczania objętych 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ze względu na ograniczone możliwości psychofizyczne 
ucznia lub/i warunki organizacyjne nauczania. 

7. Nauczyciele powinni dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego. Szkoła jest również zobowiązana do dostosowania warunków i form 
przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb dziecka 
określonych w orzeczeniu. 

8. Ocena z zachowania ucznia nauczanego indywidualnie. 

Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym winien również otrzymać ocenę zachowania,  dlatego 
każdorazowo  indywidualnie opracowuje się umowę (kontrakt), w jaki sposób zachowanie ucznia 
zostanie ocenione. Kontrakt zostaje przedstawiony rodzicom na pierwszym posiedzeniu zespołu 
wychowawczego, złożenie przez nich podpisu jest jednoznaczne z akceptacją sposobu oceny 
zachowania. 

9. Dokumentowanie przebiegu nauczania indywidualnego. 

W szkole należy prowadzić dzienniki indywidualnego nauczania dla każdego dziecka 
posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Uczeń przynależy do konkretnej 
klasy, a więc jest również wpisany do dziennika lekcyjnego danej klasy (z odpowiednią adnotacją 
o realizacji nauczania indywidualnego). Do tego dziennika lekcyjnego wpisuje się też oceny 
okresowe i roczne. Na świadectwie ukończenia szkoły, a także na świadectwie promocyjnym, nie 
umieszcza się żadnych adnotacji dotyczących realizacji indywidualnego nauczania.  

§ 14 

1. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 
jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym zostały ocenione pozytywnie. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada 
Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 
ucznia klas I –III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 
rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczanie, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
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5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim w szkole 
podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę 
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 
ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

6. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym półroczu, to w 
takim przypadku ocena śródroczna staje się automatycznie oceną roczną. 

7. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie ze średnią ocen co najmniej 4,75 
i zachowaniem bardzo dobrym lub wzorowym. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej 
uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 
rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

9. Nagrodę książkową otrzymują uczniowie ze średnią ocen 5,00 i powyżej oraz z zachowaniem 
wzorowym. 

§ 15 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
(śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z 
których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel o którym mowa w ust.4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 
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zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: imię 

i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 

ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informa-

cję o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania prak-

tycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który nie udzielił powyżej 50% poprawnych odpowiedzi, nie zdaje egzaminu 
poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.8. 

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może 
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

§ 16 

Warunki i tryb uzyskiwania ocen rocznych wyższych niż przewidywane. 

1. Uczeń lub jego rodzice składają u Dyrektora szkoły podanie o przeprowadzenie sprawdzianu 
wiadomości i umiejętności weryfikującego ocenę z pozytywnej na pozytywną, w ciągu 3 dni od 
otrzymania informacji o proponowanej ocenie rocznej. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

3. Wniosek o egzamin rozpatruje komisja w składzie: 

- Dyrektor szkoły, 

- nauczyciel uczący danego przedmiotu, 

- nauczyciel uczący pokrewnego przedmiotu lub inny nauczyciel wyznaczony przez 
Dyrektora szkoły, 

- wychowawca klasy. 

4. Sprawdzian weryfikujący ocenę obejmuje cały zakres materiału z danego roku. Ma on formę 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej. Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 

5. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dy-

rektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edu-

kacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z Dyrektorem tej szkoły.  

7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; imiona i 

nazwiska osób wchodzących w skład komisji; termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

imię i nazwisko ucznia; zadania sprawdzające i ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  Uczeń otrzymuje 

ocenę, o którą się stara, po uzyskaniu powyżej 90% poprawnych odpowiedzi. Do protokołu, do-

łącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia 

i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

8. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu nie może być niższa od wcześniej otrzymanej. 

 

§ 17 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

§ 18 

Ewaluacja WZO 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są dokumentem otwartym. Wnioski dotyczące zmian 
mogą zgłaszać wszystkie organa Szkoły.  

2. WZO podlegają ewaluacji po każdym roku szkolnym.  

3. Ewaluację prowadzi zespół powołany przez Dyrektora oraz nauczyciele w odniesieniu do 
Przedmiotowych Zasad Oceniania.  

§ 19 

Zmiany w zapisach WZO i PZO 

1. Wszelkich zmian w WZO dokonuje wyłącznie Rada Pedagogiczna.  

2. Ustalenia szczegółowe dotyczące zajęć edukacyjnych podejmują nauczyciele w PZO na 
początku roku szkolnego.  

§ 20 

Postanowienia końcowe 
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 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanowią część Statutu Szkoły.  

2. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym dokumentem oraz sprawy sporne wynikające z 
realizacji jego ustaleń rozstrzyga Dyrektor.  

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są dostępne do wglądu uczniów, rodziców i nauczycieli: na 
stronie internetowej Szkoły i w bibliotece szkolnej.  

4. Rada Pedagogiczna zatwierdziła Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania na posiedzeniu w dniu  
27 sierpnia 2019r.  

5. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. 



Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

 

Procedura dopuszczania do użytku programów nauczania, podręczników i materiałów 

edukacyjnych 

 w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U z 2015 r. poz. 2156 z późn. 

zm.) - art. 22a, art. 22aa, art. 22ab, art. 22ac ust. 1, art. 22ad, art. 22ae. 

Ustawa z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017r, poz. 60) – art. 273, art. 293. 

Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 

tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 

tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 

356) 

 

Procedura dopuszczania do użytku programów nauczania 

 

1. Program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap 

edukacyjny z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, zwany dalej „programem nauczania”, nauczyciel lub zespół 

nauczycieli przedstawia Dyrektorowi szkoły, przekazując program nauczania w formie 

elektronicznej, a także wypełnioną kartę informacyjną, stanowiącą załącznik do niniejszej 

procedury. 

 

2. Program nauczania dopuszcza do użytku w szkole Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej. 

 

3. Program nauczania zaproponowany do użytku może być opracowany: 

a) samodzielnie przez nauczyciela, 

b) we współpracy z innymi nauczycielami, 

c) przez innego autora (autorów), 

d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

 

4. Program nauczania zaproponowany do użytku powinien być dostosowany do potrzeb i 

możliwości uczniów, dla których ma być przeznaczony. 

https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22a_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22aa_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22ab_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22ac_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22ad_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_22ae_u_0_p_0_l_0_i_0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  DYŻURÓW  NAUCZYCIELI 
 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 59 IM.J.H.DĄBROWSKIEGO 
W  POZNANIU 

 
 
 
                                I   Postanowienia  ogólne 
 
Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres 
podstawowych obowiązków nauczyciela. 
  

1. Harmonogram dyżurów układany jest przez wyznaczonych nauczycieli, a zatwierdzany 
przez Dyrektora szkoły.  

2. Miejscem dyżurów nauczycieli są: korytarze szkolne: na I piętrze i na parterze, w szatni 
oraz na boisku szkolnym, podzielonym na strefę A i B. 

3. Nauczyciel mający dyżur na korytarzu szkolnym podczas dużej przerwy, w pierwszej 
kolejności sprawdza korytarz na piętrze, a następnie dyżuruje na parterze. 

4. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. 
5. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciela zaczyna się o godz. 7.05  
6. Dyżury pełnią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
7. Każdy nauczyciel ma proporcjonalny czas trwania dyżurów do liczby godzin etatowych. 
8. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje 

również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, 
to dyżur przejmuje nauczyciel rezerwowy.  

9. Dyżur za nieobecnego nauczyciela przejmuje nauczyciel z „rezerwy” 
 
 
                          II  Obowiązki nauczyciela dyżurującego 
 
Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za ład i 
porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, bieganie po korytarzu, po 
schodach, wychylanie się przez balustradę, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące 
do bójek. 
 
Do obowiązków nauczyciela dyżurującego należy: 
 

1. Punktualne rozpoczynanie dyżurów w wyznaczonych miejscach. 
2. Nauczyciel dyżurny udaje się na miejsce dyżuru niezwłocznie po dzwonku na przerwę. 
3. Czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczniów, interweniowanie w razie potrzeby. 
4. Kontrolowanie zachowania dzieci w sanitariatach. 
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PROCEDURY  
ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 IM. GEN J.H. DĄBROWSKIEGO  
W POZNANIU 

 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
 
Rozporządzenie MEN z dnia  z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 
59 i 949) 
 
Rozporządzenie MEN z dnia  z dnia 28 sierpnia  2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  szkołach i 
placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643) 
 
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
 

I 
 

1. W szkole organizuje się i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 
oraz nauczycielom. 

2. Pomoc udzielana uczniowi polega na  rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz diagnozowaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego 
funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania 
warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły.  
Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności z: 

a. niepełnosprawności; 
b. niedostosowania społecznego; 
c. zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
d. zaburzeń zachowania lub emocji; 
e. ze szczególnych uzdolnień; 
f. ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
g. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
h. z choroby przewlekłej; 
i. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
j. z niepowodzeń edukacyjnych; 
k. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 



 
 
 

 
 
 
 
 

Regulamin Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej nr 59 

im. gen. J. H. Dąbrowskiego 
w Poznaniu 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 
§1 

 
1. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej został ustalony na podstawie: 

 
a) art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późno zm.)  
 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017 roku obowiązującej od dnia 1 września 2017 
roku i stanowi integralną część Statutu Szkoły 

 
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

 
3. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące we wszystkich sprawach 

związanych z funkcjonowaniem szkoły w szczególności w sprawach związanych z 
realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

§2 
 

1. W skład Rady wchodzą: 
 

 Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący, 

 wszyscy nauczyciele w szkole, pedagog szkolny i psycholog szkolny. 
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REGULAMIN 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego  

w Poznaniu 

 

 

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  

z późniejszymi zmianami oraz obowiązującego statutu szkoły wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z 

dnia 20 września 2017 r. niniejszy regulamin. 

 

 

Rozdział I 

Cele i zadania Rady Rodziców 

 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową numer 59 w Poznaniu; 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut szkoły; 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora szkoły; 

4) radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców szkoły; 

5) radzie klasowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów szkolnych; 

6) przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć 

odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie; 

7) prezydium – należy przez to rozumieć prezydium Rady Rodziców; 

8) komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną Rady Rodziców. 

 

§ 2 



 

 

Regulamin Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 59  

im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu  działa w 

oparciu o : 

a) art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425, 

b) art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017 roku obowiązującej od dnia 1 września 2017 roku, 

c) Statut Szkoły 

d) niniejszy Regulamin. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory te są  równe, tajne, powszechne, 

bezpośrednie i większościowe. 

 

II. Organy Samorządu. 

1. Organami Samorządu są: 

a) Rada  SU wybierana przez uczniów klas IV-VIII 

b) Samorządy Klasowe wybierane przez uczniów danej klasy 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

a) przewodniczącego, 

b) zastępcy przewodniczącego 

c) pozostałych przedstawicieli SU 

 



 

 

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Centrum Wolontariatu  

przy Szkole Podstawowej nr 59 

 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

  

I. Postanowienia ogólne. 

1.  Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Szkolne Centrum Wolontariatu - inicjatywa uczniów, skierowana do ludzi młodych, którzy 

chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

3. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w 

każdej dziedzinie życia społecznego. 

4. Szkolne Centrum Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby 

wyrażające chęć pomocy innym.  

5. Centrum działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

pod nadzorem Dyrekcji.  

6. Opiekę nad Centrum sprawuje opiekun, który nadzoruje pracę.  

 

II. Cele i działania. 

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 
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Regulamin  funkcjonowania dziennika elektronicznego 

w Szkole Podstawowej nr 59 im J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

ROZDZIAŁ 1.  

Wprowadzenie dziennika elektronicznego 

 
ROZDZIAŁ 2.  
 
Bezpieczeństwo i stosowanie konta  
 
2.1. Superadministrator  

2.2. Administrator  

2.3. Dyrektor szkoły  

2.4.Wychowawca klasy  

2.5. Nauczyciel  

2.6. Sekretariat   

2.7. Rodzic   

2.8. Uczeń  
 
ROZDZIAŁ 3. 

Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym 

 
 

ROZDZIAŁ 1 
 

Wprowadzenie dziennika elektronicznego 
 

1. Zgodnie z przyjętą w dniu 22.06.2015 r. uchwałą Rady Pedagogicznej oraz po uzyskaniu 
zgody Organu Prowadzącego w szkole z dniem 01.09. 2015 roku wprowadza się dziennik  
elektroniczny, za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl. Oprogramowanie oraz 
usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą 
na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela 
firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego w Systemie 
Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.  

 

2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 
serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa odpowiada firma nadzorująca pracę 
dziennika internetowego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i 



 

 

Zasady współpracy i kontaktów z rodzicami 

 w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego 

 

I. ZASADY WSPÓŁPRACY I KONTAKTÓW Z RODZICAMI 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i 
profilaktyki. 

2. Szkoła na bieżąco informuje rodziców/prawnych opiekunów o postępach dziecka w nauce i o 
jego zachowaniu. 

3. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów w szkole przyjęto zasadę, że w czasie lekcji 
rodzice/prawni opiekunowie oraz inne osoby dorosłe nie przebywają na terenie szkoły . 

4. Miejscem kontaktów rodziców/prawnych opiekunów z Dyrekcją, wychowawcami 
klas,  nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, wychowawcami świetlicy jest szkoła – 
sale lekcyjne, świetlica szkolna oraz gabinety (dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego). 
Poza tymi miejscami informacji nie udziela się. 

5. W uzasadnionych przypadkach miejscem kontaktów jest dom rodzinny ucznia 
(przeprowadzenie wywiadu środowiskowego). 

6. Kontakty rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami odbywają się według 
harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, harmonogramu 
konsultacji i wywiadówek lub każdorazowo po wcześniejszym indywidualnym umówieniu 
spotkania (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego). 

7. Celem spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami jest współpraca m.in. w zakresie 
wychowania oraz informowanie o postępach dzieci w nauce. 

8. Informacje o zebraniach z rodzicami/prawnymi opiekunami zamieszczane są na stronie 
internetowej szkoły, poprzez dziennik elektroniczny  oraz przekazują je uczniom wychowawcy 
klas. 

9. Spotkania odbywają się w formie: 

a) zebrań ogólnych z rodzicami/prawnymi opiekunami, wywiadówek semestralnych, 

b) indywidualnych kontaktów rodziców/prawnych opiekunów z dyrekcją, wychowawcami, 
nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, logopedą podczas konsultacji, 

c) innych spotkań wynikających z pracy szkoły. 
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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej nr 59 im. J. H .Dąbrowskiego 

 

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i 
zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-
opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-
Profilaktycznym Szkoły.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 
rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.  

3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na 
początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz 
przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom. 

4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 
względu na:  
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,  

b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 
w szkole. 

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z 
uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a 
także ich możliwości psychofizycznych. 

 
 

§ 2. 
Cele i zadania świetlicy 

 
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 
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REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 
Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu 

 
 
 
Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) 
 
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.) 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578).  
 
Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 1997 r., nr 98, poz. 602).  
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. 
U. Nr 145, poz. 1624).  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie  
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznaw-
stwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516).  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, 
poz. 69).  
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeń-
stwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 
(Dz.U. z 1997 r. nr 57, poz. 358).  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie 
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 
organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997 r. nr 12, poz. 67). z późniejszymi zmianami. 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. z 2001 r. nr 101, poz. 
1095).  
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycz-
nych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 752). 



Wewnątrzszkolne zasady organizowania i finansowania  wycieczek  

w Szkole Podstawowej nr 59  

im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

 

 

1. Za organizowanie wycieczek szkolnych oraz zawieranie umowy z biurem podróży 

odpowiadają rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w 

Poznaniu uczestniczących w wycieczce. 

2. Szkoła nie bierze na siebie zobowiązań finansowych w imieniu osób trzecich.  

3. Gromadzenie finansów związanych z wyjazdem oraz regulowanie zobowiązań 

finansowych wobec biura leży w gestii organizatorów wycieczki, czyli rodziców uczniów w 

niej uczestniczących. 

4. Rodzice uczniów zwracają się do Dyrekcji Szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd 

uczniów oraz wyznaczenie opiekunów wycieczki. 

5. Dyrektor wyraża zgodę na udział konkretnych uczniów w wycieczce i zleca kierownikowi 

wycieczki przygotowanie stosownej dokumentacji szkolnej, tzn. karty wycieczki, regulaminu 

udziału w imprezie, listy uczestników; wyznacza także opiekunów wycieczki zgodnie z 

REGULAMINEM WYCIECZEK SZKOLNYCH W Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu.  
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Regulamin Biblioteki szkolnej 

Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

ROZDZIAŁ I 

CELE I ZADANIA  

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:   

- służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,    

- służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,   

- pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji,  

- wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,  

- popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,  

- uczestniczy w przygotowaniu uczniów do zajęć.  

 

2. Funkcje biblioteki:  

 

1) kształcąca poprzez:   

- rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych    z nauką szkolną i 

z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,   

- tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,   

- kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,  

- zachęcanie czytelników do poszanowania: książki, czasopisma i innych środków masowego 

przekazu’ 

- wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania. 

 

 2) opiekuńcza poprzez:  

- rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,  

- wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania       i udzielanie 

pomocy w ich przezwyciężaniu,  

- otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych, 

- wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie im 

literatury pedagogicznej.   

 



 

Regulamin wypożyczania i udostępniania zbiorów bibliotecznych              

w Szkole Podstawowej nr 59  w Poznaniu 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Przedmiot regulaminu 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.811) z późn. zmianami. 

 
Art.3 pkt 23-25 

- podręcznik- należy przez to rozumieć  podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego 

- materiał edukacyjny –należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną 

- materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący 

utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności 

Nauczyciel może zadecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, 

materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub 

materiałów.  

 

Niniejszy regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych 

zwany dalej „Regulaminem”, reguluje: zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem 

darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 

określonych w ramowych planach nauczania, tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki 

szkolnej, postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych. Regulacje prawne dot. podręczników rządowych. 

 

 



Rozdział II 

Zadania biblioteki podręczników szkolnych 

1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały 

edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

2.  Biblioteka nieodpłatnie:  

- wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową,  

- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną,  

- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część 

podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub 

materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego 

podręcznika, materiałów edukacyjnych. 

 

Rozdział III 

Przyjęcie podręczników na stan szkoły 
 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach 
dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie wpisu do księgi inwentarzowej 
podręczników.  

2. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły. 
3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być 

użytkowane przez minimum 3 lata. 
  

Rozdział IV 

Udostępnianie zbiorów 

§1 

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych 

1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy 
uczniowie szkoły klas 1-8. 

2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji. 
 

§2 

Okres trwania wypożyczenia 
 

   1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, od momentu dostępności 
materiałów edukacyjnych.  

   2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, najpóźniej do dnia ustalonego przez 
Dyrekcję szkoły w zależności od kalendarza roku.  



   3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura wypożyczania podręczników, o której     
mowa w §3 Regulaminu.  

   4. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu wychowawca ma 
prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.  

   5. Zwrot podręczników warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o 
rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.  

 

§3 

Procedura wypożyczania podręcznika 
 

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy wraz z uczniami odbiera z Biblioteki 
podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie 
uczniów swojej klasy.  

2. Uczniowie i rodzice podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami  wypożyczania i 
udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom szkoły Podstawowej 
Nr 59 w Poznaniu. 

3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem 
sprawdzili stan podręcznika, materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia 
natychmiast zgłosili nauczycielowi bibliotekarzowi.  

 
 
 

Rozdział V 
Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki 

 
§1 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem 
 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbałości o wypożyczone materiały. 
2. Uczeń ma obowiązek zwrócić wypożyczone podręczniki w wyznaczonym terminie.  

 
 

§2 
Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika , materiału edukacyjnego 

 
1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, 

poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i 
zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości 
użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.  

2. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do 
uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika.  

 
 

§3 
Zakres odpowiedzialności 

 
1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 

uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, 
nieujawnionych w chwili wypożyczenia.  



2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła 
może żądać zwrotu kosztu lub zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.  

3. Wartość podręczników dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej określa w każdym roku 
szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej 

4. Wyjątek stanowią książki do nauki języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej, 
podręczniki do klas 4-8 szkoły podstawowej zakupione z dotacji. W tym przypadku cena 
określana jest na podstawie ceny publikacji określonej przez dane Wydawnictwo. 

5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik, materiał 
edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na podane konto lub do 
odkupienia danego podręcznika.  

 
 

Rozdział VI 
 

Inwentaryzacja 
 

1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki podręczników odbywa się raz w roku, po 
rozliczeniu podręczników przez wychowawców klas.  

2. Inwentaryzację przeprowadza komisja do tego celu powołana, która do połowy lipca 
danego roku przedstawia Dyrektorowi sprawozdanie, celem uzupełnienia zbiorów.  

 
 
 

Rozdział VII 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i 
stosowania się do zawartych w nim postanowień.  

2. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu.  

3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Rada Pedagogiczna.  

4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów 
edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor 
szkoły.  

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  listopada 2017r. 

6. Aktualizacja regulaminu nastąpiła z dniem 2 września 2019r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Regulamin dotyczący wypożyczania i udostępniania podręczników  
(materiałów edukacyjnych)                                                                                

uczniom Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu. 

(wersja skrócona) 

1. Podręczniki do nauczania zintegrowanego dla klas I-III  oraz dla klas 4-8 szkoły podstawowej 
są własnością szkoły. Podręczniki są przekazywane szkole i obowiązują przez kolejne trzy lata 
nauki.                                                                                                                                                                     
2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) 
mające postać papierową.  
3.  Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu i robi 
to nieodpłatnie, ponieważ są one kupowane ze środków MEN. Rodzice zakupują jedynie 
podręcznik do religii, jeśli taki jest wymagany.                                                                                                                                                                                                                     
4. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia podręczników przez ucznia klas 1-3 
Dyrektor Szkoły może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników. 
Wysokość kosztów musi być zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie 
konkretnych podręczników. Uczniowie klas 4-8 odkupują zniszczone podręczniki lub zwracają 
ich koszt..                                                                                                                                                                                                                
5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez 
ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego 
kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.                                                                                                                                                                           
6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany 
jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów 
edukacyjnych).                                                                                                                                      
7.  W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku 
szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z 
dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki 
szkolnej.                                                                                                                                                                                                                         
8.  Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczane uczniom  na 
początku września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą klasą wraz z wychowawcą. 
Podręcznik wypożyczany jest na konto konkretnego ucznia i to on jest za niego odpowiedzialny.                                                                                                                                                                                                              
9. W klasach I – III o kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej 
podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do 
biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając kolejne 
podręczniki (materiały edukacyjne).                                                                                                                                               
10. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą 
zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.                                                                                                                                                                                                  
11.  Uczniowie wraz z rodzicami zobowiązani są do szczególnej dbałości o podręcznik i mają 
obowiązek zabezpieczyć podręcznik przed zniszczeniem (obłożenie  w foliową okładkę lub 
papier, nie pisanie wewnątrz podręczników).                                                                                   

Podstawa Prawna: 

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 
2014r. poz. 811. z późn. zmianami. 
 



REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH 

W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

NR 59 IM.GEN. J.H.DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  W  SP nr 59 funkcjonują zespoły powołane zgodnie z postanowieniami Statutu oraz 

Regulaminu Rady Pedagogicznej:  

 przedmiotowe, 

 nauczycieli uczących w danej klasie 

 zadaniowe.  

2. Pracą zespołu kieruje lider -  przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły. 

3. Skład osobowy poszczególnych zespołów określa Dyrektor uwzględniając specyfikę 

nauczanych przez nauczycieli przedmiotów i rodzaj zadań do wykonania.  

4. Skład osobowy zespołów może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.  

  

§ 2 

SKŁAD ZESPOŁÓW  I ICH ZADANIA OGÓLNE 

1. Dyrektor szkoły powołuje zespoły  na rok szkolny  i ustala zadania:   

 

a) Zespoły przedmiotowe -  tworzą nauczyciele takich samych lub pokrewnych 

przedmiotów:  

 zespół humanistyczny – w skład wchodzą (nauczyciele poloniści, historii, WOS, 

biblioteka)  

 zespół matematyczno-informatyczny (nauczyciele matematyki i informatyki),    

 zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (chemia, geografia, biologia, fizyka, 

przyroda), 

 zespół nauczycieli języków obcych (język angielski, niemiecki)  

 zespół nauczycieli wychowania fizycznego, sportu i bezpieczeństwa (wychowanie 

fizyczne, zajęcia sportowe, edukacja dla bezpieczeństwa), 

 zespół nauczycieli katechetów i etyki (nauczyciele religii i etyki) 

 zespół edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (nauczyciele klas I-III i oddziałów 

przedszkolnych) 

 zespół wychowawców świetlicy (nauczyciele świetlicy) 

 

b) zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (psycholog, pedagog, logopeda); 

 

c) zespoły zadaniowe ds. prowadzonej wewnętrznej ewaluacji (powołany zespół); 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH 

KRYZYSOWYCH 

 

Szkoła Podstawowa Nr 59 IM. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

 

TELEFONY ALARMOWE: 

 999 - POGOTOWIE RATUNKOWE 

 998 - STRAŻ POŻARNA 

 997 - POLICJA  

987 - WOJEWÓDZKIE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

112 - TELEFON ALARMOWY KOMÓRKOWY  
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Procedury postępowania związane z zagrożeniami wewnętrznymi  

takimi jak: agresja fizyczna, agresja słowna, korzystanie z substancji psychoaktywnych, 

kradzież lub wymuszanie pieniędzy, wystąpienie niepokojących zachowań seksualnych 

uczniów w szkole, cyberprzemoc. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

 

Uwagi wstępne: 

1. Procedura postępowania uruchamiana jest przez osobę, która zauważyła przedmiotowe 
zachowanie lub której je zgłoszono.  
2. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor 
placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub pedagog/psycholog szkolny.  
3. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub 

osoba przez niego wyznaczona.  

4. Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie niepożądanych zjawisk powinny być 

podjęte bezzwłocznie. 

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia agresji fizycznej 

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej ma obowiązek przerwać to 
zachowanie. Powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie 
wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich 
komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy 
uczniami.  
 
2. Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną, pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły oraz 
powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary. 
 
3. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog/psycholog lub 
dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców 
(opiekunów prawnych). Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez 
możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 
Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) poszkodowanego.  



 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE  

PODSTAWOWEJ NR 59 IM.GEN J.H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 

 

I. Podstawa prawna 

· Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. 

zmianami). 

II. Definicja 

Wypadek ucznia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) - to nagłe zdarzenie powodujące uraz, 

wywołane czynnikiem zewnętrznym, mające związek ze  

szkołą.  

Za wypadek uznaje się wszystkie zdarzenia skutkujące urazem i mające miejsce:  

• na terenie szkoły;  

• poza terenem szkoły podczas organizowanych przez nauczycieli wycieczek, zawodów  

sportowych, zawodów, wyjść.  

III. Cele procedury 

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły gwarantujących poszkodowanemu 

uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc. 

IV. Zakres 

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku 

ucznia. 



 

 

 

 

 

 
PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

W oddziałach przedszkolnych  

przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 

IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO 

W POZNANIU 
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PLAN EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 

 W przypadku zagrożenia Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły wydaje polecenie woźnej 

uruchomienia alarmu, którego sygnałem jest 1-minutowy, ciągły dzwonek, bądź w przypadku 

braku prądu, dzwonek ręczny. 

Woźna odcina dopływ energii elektrycznej i gazu. Sprzątaczka otwiera wyjścia awaryjne od 

strony boiska. Woźna otwiera bramy wyjazdowe i przejazdowe. 

Sekretarka powiadamia odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie) oraz Kuratorium 

Oświaty i Wydział Oświaty. 

Nauczyciele wyprowadzają uczniów w następującej kolejności: 

 klasy z parteru z sal 3, 4, 9, 10, 11 i 12 głównym wejściem szkoły na boisko przed 

szkołą i dalej na duże boisko trawiaste; 

 klasy z piętra schodzą kolejno salami: 17, 16, 15, 14, 18, 19, 20; nauczyciele 

sprowadzają uczniów do wyjścia przy sali gimnastycznej i dalej na duże boisko 

trawiaste.  

 uczniowie przebywający w sali gimnastycznej wychodzą wraz z nauczycielem 

wyjściem przy sali gimnastycznej na boisko trawiaste. 

Nauczyciel z sali nr 17 zatrzymuje się przy schodach, kierując swoich uczniów na parter. Tam 

odbiera ich wychowawca świetlicy i wyprowadza na boisko trawiaste, wraz z uczniami 

przebywającymi w świetlicy. 

Nauczyciel z sali nr 17, po zejściu ostatniej klasy sprawdza, czy wszystkie pomieszczenia są 

opuszczone przez uczniów i pracowników (nauczycieli). W przypadku nieobecności klasy w sali 

nr 17 prowadzenie ewakuacji przejmuje nauczyciel z sali nr 16 i kolejno z następnych sal w 

przypadku nieobecności klas. 

Na parterze akcją opuszczenia szkoły kieruje Dyrektor lub Wicedyrektor, który sprawdza, czy 

wszystkie pomieszczenia są opuszczone przez uczniów i pracowników szkoły. 

W pomieszczeniach piwnicznych stan opuszczenia pomieszczeń sprawdza woźna. 

Ewakuujący się zostawiają wszystkie pomieszczenia otwarte. 



 

 

 

 

Procedury postępowania z dzieckiem 

 przewlekle chorym w Szkole podstawowej nr 59 im. J. H. Dąbrowskiego 

 

 

Procedury opracowano na podstawie poradnika Ministerstwa Edukacji Narodowej „Jak 
organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? ‘’ oraz publikacji  ,,One 
są wśród nas” zamieszczonych na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego 
Traktowania. 

 

I. Obowiązki rodzica: 

- W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole /w oddziałach przedszkolnych rodzic 
najpóźniej do 15 września powinien dostarczyć wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka 
przewlekle chorego,  objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich 
wpływie na organizm.  

- Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły rodzic powinien 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę.  

-  Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego. 

II. Obowiązki wychowawcy: 

- Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji Radzie Pedagogicznej i pozostałym 
pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji 
zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 

III. Obowiązki nauczycieli: 

- Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz 
organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do objęcia go 
różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

- W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel 
niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. 

  



 

 

 

 

 

Regulamin sali gimnastycznej  

w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego 

 

1. Przebywanie w sali gimnastycznej i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest tylko 

w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia.  

2. Osoby przebywające w sali są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także 

poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego lub administratora obiektu 

(dyrektora szkoły). 

3. Osoby ćwiczące na czas lekcji wychowania fizycznego są zobowiązane do zdjęcia 

przedmiotów mogących stanowić przyczynę skaleczenia lub innego uszkodzenia ciała 

(kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne). 

4. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń do ćwiczeń, odbywa się zgodnie z 

zaleceniami prowadzącego zajęcia, wyłącznie w jego obecności - w sposób bezpieczny i 

zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt. 

5. Uczeń odbywający zajęcia może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgodą 

prowadzącego zajęcia. 

6. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.  

7. Nauczyciel jest zobowiązany do przeszkolenia uczniów za każdym razem kiedy używany jest 

nowy sprzęt oraz ubezpiecza ich podczas wykonywania ćwiczeń. 

8. Nauczyciel zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi, swoim doświadczeniem i 

wiedzą pedagogiczną dostosowuje ćwiczenia do możliwości ćwiczących oraz obowiązkowo 

wyłącza z zajęć uczniów, których zgłosili dolegliwości zdrowotne.   

9. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący sprawdza stan nawierzchni i urządzeń 

sportowych. Wadliwy sprzęt jest usuwany z sali lub zabezpieczony w sposób 

uniemożliwiający jego użycie. Niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć, jeśli nie jest 

zapewnione bezpieczeństwo uczniów. 

10. Każdy wypadek, kontuzję, skaleczenie należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia lub 

administratorowi. 



 

 

 

 

Regulamin korzystania z boisk do gier sportowych przy SP 59 

 

1. Boiska szkolne do gier sportowych są miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć 

z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych. 

2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu 

technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy na terenie boiska nie znajdują 

się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów. 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym prowadzący zajęcia 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły. 

4. Korzystanie z boisk szkolnych i urządzeń sportowych w trakcie lekcji wychowania fizycznego, 

zajęć pozalekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem 

nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo osób ćwiczących, przebywających na boisku. 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zabrania się: 

• palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,  

• używania wulgaryzmów, 

• przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych 

środków odurzających, 

• użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób 

niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników, 

• wprowadzania zwierząt, 

• niszczenia urządzeń oraz zaśmiecania terenu, 

• wstępu na teren szkolny i przebywania na boisku poza wyznaczonymi godzinami. 

6. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni 

opiekunowie. 

7. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem 

i przestrzegania ustanowionych zasad. 

8. Za zdarzenia i wypadki oraz szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska, 

które zaistnieją na boisku do gier sportowych przy SP 59, a wynikają z nieprzestrzegania 

powyższego regulaminu, Dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 

 

Telefony alarmowe: 

 

Straż Miejska – 986 

Straż Pożarna – 998 

Policja – 997 

Pogotowie ratunkowe – 999 

Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112 



 
Regulamin korzystania z boiska szkolnego SP 59 

 
1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, 
pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych 
przez uczniów. 
 
2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu 
technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy na terenie boiska nie znajdują 
się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów. 
 
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym prowadzący zajęcia 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły. 
 
4. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych w trakcie lekcji wychowania fizycznego, 
zajęć pozalekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem 
nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo osób ćwiczących, przebywających na boisku. 
 
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zabrania się: 
• palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,  
• używania wulgaryzmów, 
• przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem 
innych środków odurzających, 
• użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w 
sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników, 
• wprowadzania zwierząt, 
• niszczenia urządzeń oraz zaśmiecania terenu, 
• wstępu na teren szkolny i przebywania na boisku poza wyznaczonymi godzinami. 
 
6. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni 
opiekunowie. 
 
7. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 
przestrzegania ustanowionych zasad, 
 
8. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego 
regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 
 
9. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska szkolnego szkoła 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
 
10.Na boisku szkolnym obowiązuje zakaz gry w piłkę nożną, 



 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW   

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 w POZNANIU 
 
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci. 
 
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, 
rodziców lub opiekunów. 
 
3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 
do 12 lat. 
 
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na 
bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł: 

 w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,  

 zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych 
 
5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 

 zaśmiecania terenu,  

 niszczenia i uszkadzania roślinności,  

 dewastowania urządzeń zabawowo –rekreacyjnych oraz ogrodzeń,  

 zakłócania spokoju i porządku publicznego,  

 palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji  
chemicznych,  

 wprowadzania zwierząt,  

 spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,  

 przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu. 
 
6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy 
zgłaszać do Dyrektora SP 59  
7. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza 
godzinami otwarcia placówki. 
 
Ze względów bezpieczeństwa w godzinach pracy szkoły (w tym świetlicy szkolnej) tj. od 7.00 do 
17.30, uczniowie w czasie lekcji i podczas przerwy  mogą przebywać na placu zabaw tylko i 
wyłącznie pod opieką nauczycieli! 
W pozostałych godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie 
wyrządzone odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni. 
 
 
Regulamin zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 59 w Poznaniu 
 



 

 

 

 

Regulamin pracowni komputerowej  

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

 

1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Podczas przerwy nie przebywamy 

w pracowni. 

2. Zabrania się wnoszenia do pracowni przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie 

sprzętu komputerowego, a w szczególności: produktów żywnościowych, napojów, odzieży wierzchniej. 

3. Uczniowie pracują na wyznaczonych stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

4. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia stanu technicznego i 

zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

5. Włączenie lub wyłączenie zasilania systemu komputerowego oraz użycie nośników zewnętrznych wymaga 

każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów 

komórkowych, rejestratorów, dyktafonów, odtwarzaczy AV itp. 

6. Użytkownicy pracowni mają obowiązek zapisywania utworzonych przez siebie danych wyłącznie 

w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu – własne foldery. 

7. Nie wolno dokonywać zmian w plikach znajdujących się w folderach innych uczniów. 

8. Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej lub programowej dozwolone jest wyłącznie za zgodą 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego 

własnego oprogramowania, gier itp. ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne 

nośniki danych. 

9. Zauważone problemy należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

10. Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności: nie 

udostępniać innym swoich haseł, informować nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym zachowaniu 

komputera. 

11. Z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela, podczas korzystania z usług 

internetowych należy zachowywać się zgodnie z zasadami netykiety. 

12. Korzystanie z urządzeń drukujących możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

13. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności: odpowiednio 

wylogować/wyłączyć komputer, ewentualnie zabezpieczyć sprzęt pokrowcami ochronnymi. 

14. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń 

elektronicznych. 

15. Uczniowie odpowiadają materialnie za uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu lub wyposażenia przypisanych 

im stanowisk, spowodowane użytkowaniem niezgodnym z powyższymi paragrafami. 



 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI  

FIZYCZNO-CHEMICZNEJ  

w Szkole Podstawowej nr 59 im gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

1. W pracowni fizyczno-chemicznej mogą przebywać uczniowie jedynie w obecności nauczyciela. 

2. Obowiązkiem ucznia jest utrzymanie ładu i czystości w miejscu pracy. 

3. Podczas wykonywania ćwiczeń należy zachować spokój, powagę i unikać zbędnego 
gromadzenia się. W razie konieczności porozumiewać się półgłosem. 

4. Ćwiczenia przeprowadzać z zachowaniem wskazanych przez nauczyciela lub podręcznik 
środków ostrożności, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

5. Wykonanie ćwiczenia i uruchomienie przyrządu może nastąpić tylko na polecenie nauczyciela. 

6. Pobrane odczynniki, szkło i przyrządy należy po zakończeniu ćwiczeń odnieść na właściwe 
miejsce w stanie czystym. 

7. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone nauczycielowi. 

8. Naczynia z chemikaliami należy zaraz po użyciu zamknąć właściwym korkiem. Nie dopuścić 
do pomieszania chemikaliów. 

9. Nie należy wrzucać do kosza resztek niebezpiecznych substancji, lecz zbierać je do 
przeznaczonych na ten cel pojemników. 

10. Nie wrzucać do zlewów stłuczonego szkła i substancji stałych, które mogą spowodować 
zatkanie przewodów kanalizacyjnych. 

11. Żadnych substancji i materiałów nie wolno z pracowni nikomu wydawać ani brać do domu. 

12. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast zgłosić się do nauczyciela i podać 
okoliczności wypadku. Nie wolno samodzielnie podejmować środków zaradczych. 

13. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem należy zgłaszać się do nauczyciela. 

14. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów BHP dotyczących 
wykonywania ćwiczeń uczniowskich. 

 



Procedura udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego programu 

nauczania lub toku nauki  

w Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego 

 

 

I. Podstawa prawna   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i 

trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki. (Dziennik Ustaw z 2017r. Pozycja: 1569.) 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zmianami  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)    

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz 

organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002r. Nr 3 poz. 28)  

 

 II.  Procedura postępowania  w szkole wprowadza się następujące zasady udzielania 

zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki:  

 1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się z zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania 

dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i 

możliwości edukacyjnych.  

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej 

klasy.  

3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i 

promowany w czasie całego roku szkolnego.  

 4. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym 

mowa w punkcie 11. 

5. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 

edukacyjnym.  

6. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co 

najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji 

ucznia.  

7. Z pisemnym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 

mogą wystąpić:  



REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK W SZATNI SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59  

IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Szafki są własnością Szkoły Podstawowej nr 59 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z szafek w okresie pobierania nauki w szkole. 

3. Każda szafka posiada jeden klucz do użytku uczniów. 

4. Szafki wpisane są księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

5. Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w 

zakresie dysponowania , użytkowania oraz opłat za zniszczenie szafek szkolnych. 

6. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania/użytkowania szafek na dany 

rok szkolny. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie. 

7. Jedna szafka jest przeznaczona dla jednego ucznia. 

8. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania ubrań i obuwia oraz innych przedmiotów 

związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole. 

9. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i 

poszanowania.  

10. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

 

II. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SZAFEK: 

1. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 

2. Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości. 

3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji chemicznych np. 

wytwarzających nieprzyjemne zapachy,  żrących itd. , alkoholu, papierosów/wyrobów 

tytoniowych/ substancji odurzających , narkotyków itp. 

4. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce :przedmiotów szklanych , niezjedzonych kanapek 

i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży. 

5. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania 

plakatów, zdjęć. 

6. Uczeń nie może udostępniać  przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi 

na szafki. 



 

 

 

 

Regulamin dyskotek i zabaw szkolnych  

w Szkole Podstawowej nr 59 

 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

 

1. Dyskoteki i zabawy  szkolne organizowane są w celu uatrakcyjnienia nauki w szkole oraz 

polepszenia integracji dzieci i młodzieży. 

2. Dyskoteki /zabawy szkolne  przeznaczone są wyłącznie dla dzieci i młodzieży uczącej się 

w  Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu - absolwenci nie 

są wpuszczani. 

3. Organizacją dyskotek /zabaw szkolnych zajmuje się Samorząd Uczniowski. 

4. Organizatorzy dyskotek /zabaw szkolnych zapewniają opiekę - każdorazowo co najmniej 

dwóch opiekunów, którzy są nauczycielami. 

5. Na 10 dni przed dyskoteką /zabawą należy poinformować Dyrekcję Szkoły o planowanej 

dyskotece lub zabawie szkolnej. 

6. Zabawy szkolne organizowane są dwukrotnie w ciągu roku szkolnego i wstęp na nie jest 

bezpłatny: 

 zabawa andrzejkowa 

 zabawa karnawałowa 

7. Dyskoteki szkolne organizowane są okazjonalnie z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 

i za zgodą Dyrekcji Szkoły, wstęp na nie jest odpłatny. Cenę biletu wstępu określa 

opiekun Samorządu Uczniowskiego po skonsultowaniu się z Dyrektorem. 

8. Dochód pochodzący z dyskotek szkolnych przeznaczany jest na potrzeby Samorządu 

Uczniowskiego i każdorazowo rozliczany na koniec roku szkolnego w sprawozdaniu 

działalności Samorządu Uczniowskiego. 

9. Dyskoteki /zabawy trwają  w godzinach zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły. Nie ma 

możliwości przedłużania czasu ich trwania. 

10. Na dyskotekach/zabawach  uczniowie wyznaczeni przez opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego są odpowiedzialni za przygotowanie sprzętu grającego oraz odpowiedniej 

muzyki.   

11. Po zakończeniu dyskoteki /zabawy uczniowie wyznaczeni przez opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego są zobowiązani do posprzątania śmieci oraz ustawienia krzeseł i stolików 

na właściwe miejsca. 



                                          Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 

 

1 

 
PROCEDURA 

PRZYJMOWANIA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej 
innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 poz. 1248)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących 
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierają naukę w 
szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1655)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646)  

 
  
1. Rodzice ubiegający się o przeniesienie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 59 z innej szkoły 
muszą w sekretariacie szkoły:  

a)  złożyć pisemny wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z uzasadnieniem; 

b) okazać świadectwo ukończenia klasy programowo niższej,  

c) przedstawić wykaz ocen semestralnych lub cząstkowych uzyskanych w obecnej szkole w 
danym roku szkolnym (dotyczy przeniesienia dziecka w trakcie roku szkolnego). 

2. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu do szkoły Dyrektor wyznacza termin spotkania z 
kandydatem i jego rodzicem. 
  
Po uzyskaniu niezbędnych informacji i spotkaniu z zespołem klasowym oddziału, do którego 
uczeń ma zostać przyjęty, Dyrektor wydaje w ciągu 14 dni decyzję o przyjęciu .  

3. W przypadku przyjęcia do szkoły rodzice/opiekunowie prawni otrzymują z sekretariatu kartę 
potwierdzającą przyjęcie ucznia, którą muszą dostarczyć w poprzedniej szkole lub też sekretariat 
Szkoły Podstawowej Nr 59 wysyła tę kartę do szkoły, w której był realizowany obowiązek 
szkolny  
 
4. Rodzice/opiekunowie prawni  dostarczają do Szkoły Podstawowej Nr 59:  
a) zawiadomienie o przekazaniu ucznia wydane przez poprzednią szkołę ,  

b)  opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli dziecko takie posiada. 

c) inną dokumentację dziecka  
 
Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły Podstawowej Nr 59 z dniem wskazanym na decyzji o 

przyjęciu ucznia. 

 

 



 

 

 

Procedury  korzystania z telefonów  komórkowych  

 i sprzętu elektronicznego 

w  Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego  

 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 

35,poz.221 i 222 ); 

2. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu. 

 

Procedura: 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na 

własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.  

 

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

przez uczniów. 

 

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły za zgodą i pod kontrolą nauczyciela oraz podczas wycieczek szkolnych za zgodą 

rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt. 

 

4.  W innych przypadkach podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity 

zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń wielofunkcyjnych w tym 

mających łączność z Internetem (sprzęt powinien być wyłączony i schowany).  

 

5.  Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego w 

sekretariacie szkoły. Pracownik administracyjny w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi 

informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna. 

 

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu 

fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. 

Niedopuszczalnej jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi 

normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby. 



 

7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

wielofunkcyjnych, w tym mających dostęp do Internetu na terenie szkoły powoduje zabranie 

urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu u 

dyrektora szkoły – sprzęt zostaje wyłączony przez ucznia. W przypadku odmowy wyłączenia sprzętu, 

wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę 

SIM. Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w uwagach w dzienniku 

elektronicznym. Sprzęt jest zabierany na podstawie pisemnej zgody rodziców składanej na początku 

roku szkolnego. 

 

8. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel lub 

wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela uczniowi nagany 

regulaminowej i zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych). 

 

9. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po raz pierwszy, 

wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po 

przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej. 

 

10. W przypadku powtórnego „zatrzymania” telefonu lub innego sprzętu, do odbioru urządzenia 

upoważnieni są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o 

konsekwencjach nierespektowania prawa szkolnego (w tym konsekwencjach prawnych związanych z 

naruszeniem prywatności pracowników bądź uczniów szkoły). 

 

11. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu oraz 

innych sprzętów wielofunkcyjnych, w tym mających dostęp do Internetu do szkoły. 

 

12. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień.  

 

13. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być 

traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.  

 
 


