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Statut Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki 

przy Ambasadzie RP w Atenach 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
1. Postanowienia ogólne.  

 1) nazwa zespołu:  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie Zespół 

Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach; 

 2)decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 marca 2003r. Zespołowi Szkół przy 

Ambasadzie RP w Atenach nadano imię  Zygmunta Mineyki; 

 3) siedzibą szkoły są Ateny (Grecja), ul. Navarinou 19, Holargos. 

 

2. Organ prowadzący: 

 1)organem prowadzącym Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach jest Minister 

Edukacji Narodowej (decyzja  nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 1997r. oraz 

decyzja nr 31 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1999r.); 

 2)organem powołującym, przekształcającym oraz likwidującym szkołę jest Minister Edukacji 

Narodowej na wniosek dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, 

zaopiniowany przez kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego 

lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej; 

 3)zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 

z siedzibą w Warszawie. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Zespół 

Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach jest finansowany z tych samych środków; 

 4)organem sprawującym nadzór nad działalnością szkoły w obszarze spraw finansowych i 

administracyjnych jest dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji  za Granicą we 

współpracy z kierownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub 

przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej; 

 5) nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w 

Atenach sprawuje Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3. Podstawą prawną działalności szkoły są przepisy: 

1) ustawa  z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. Nr 256 

poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami); 

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r w sprawie 

kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. 
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4. W skład Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach wchodzą:  

1) szkoła podstawowa - ramowy plan nauczania; 

2) gimnazjum – ramowy plan nauczania; 

3) szkoła podstawowa – uzupełniający  plan nauczania; 

4) gimnazjum – uzupełniający plan nauczania; 

5)  liceum ogólnokształcące – uzupełniający plan nauczania;  

6)  filia Zespołu Szkół z siedziba w Salonikach; 

7 ) filia Zespołu Szkół z siedzibą w Thira na Santorini. 

5. Zespół Szkół w Atenach umożliwia dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających 

za granicą realizację obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej oraz gimnazjum 

poprzez realizacje ramowego planu nauczania oraz uzupełnienie wykształcenia w zakresie 

języka polskiego i wiedzy o Polsce poprzez realizacje uzupełniającego planu nauczania 

szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.  

 

6. Do Zespołu Szkół w Atenach mogą być przyjmowane dzieci obywateli polskich stale 

zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi , jeżeli szkoła 

posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe , organizacyjne i finansowe. 

 

 

 

                                             Rozdział II  

                                          Zadania szkoły 
 

§ 2 

 
1. Cele i zadania Zespołu Szkół im. Z.Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach 

 

1) szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wynikające z 

programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły; 

2) statut stanowi podstawę realizacji misji pracy szkoły , którą jest promowanie systemu 

wartości opartych na uniwersalnych zasadach etyki, umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i 

umiejętności pozwalających sprostać wymaganiom dorosłego życia;  

3)szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów, zarówno intelektualny jak i emocjonalny, 

fizyczny i duchowy, wskazuje wartość samokształcenia i rozwijania własnej osobowości. 

 

2.Cele i zadania Szkoły Podstawowej 

 

1) celem nadrzędnym Szkoły jest umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego 

oraz zapewnienie kształcenia ogólnego dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za 

granicą przyjętych do Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach a także uzupełnienie 

wykształcenia o wiedzę z zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce; 
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2) Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. 

Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie 

nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania; 

 

3) Szkoła kształci umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy przez ucznia w celu 

lepszego przygotowania go do pracy w warunkach współczesnego świata; 

4) Szkoła wspiera pracę wychowawczą rodziców zmierzając, aby uczniowie w szczególności: 

a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego;  

b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra, piękna w świecie; 

c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie. 

 

3. Cele i zadania gimnazjum. 

 

 1) celem nadrzędnym Szkoły jest umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego w zakresie 

kształcenia ogólnego, wychowania, przygotowania do aktywnego udziału w życiu 

społecznym oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji 

dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą przyjętym do Gimnazjum 

Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach oraz uzupełnienie wykształcenia w zakresie 

języka polskiego i wiedzy o Polsce;  

2) wprowadzanie  ucznia  w  świat  nauki  przez  poznanie  języka, pojęć, twierdzeń  i metod 

właściwych  dla  wybranych  dyscyplin  naukowych  na  poziomie umożliwiającym dalsze  

kształcenie; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia; 

4) wprowadzanie   ucznia   w   świat   kultury   i   sztuki  ze   szczególnym  uwzględnieniem 

możliwości wynikających z jego kraju pobytu; 

5)rozbudzanie u uczniów odpowiedzialności za siebie i innych; 

6)wspieranie uczniów w procesie osiągania samodzielności w dążeniu do dobra w jego 

wymiarze indywidualnym i społecznym; 

7)rozwijanie  umiejętności  społecznych  przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we 

współżyciu i współdziałaniu zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w kontaktach z  młodzieżą 

kraju pobytu. 

 

4. Cele i zadania liceum ogólnokształcącego 

 

1) celem nadrzędnym szkoły jest kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej 

i moralnej dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą przyjętych 

do liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach poprzez 

zapewnienie możliwości uzupełnienia wykształcenia o język polski oraz wiedze o Polsce; 

2) budowanie tożsamości osobowej, narodowej i europejskiej; 

3) kształtowanie poszanowania innych narodów, ich kultur, systemów wartości i sposobów 

ich życia; 
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4) rozwijanie świadomego, krytycznego odbioru współczesnego świata oraz poczucia jego 

współtworzenia poprzez osiągnięcie dojrzałości do życia w rodzinie, społeczeństwie, 

państwie, kręgu kulturowym, świecie; 

5) rozwijanie  umiejętności  postrzegania  i  interpretowania  praw  rządzących  przebiegiem       

zjawisk w przyrodzie, w życiu codziennym i technice; 

6) kształcenie umiejętności analizowania działalności gospodarczej, społecznej i politycznej. 

7) rozwijanie   poczucia   odpowiedzialności  za   zdrowie   swoje   i   innych,   za działania      

podejmowane w środowisku; 

8) kształtowanie    świadomości     intelektualnej,    logicznego   myślenia,    umiejętności       

samokształcenia oraz porządkowanie pracy umysłowej; 

      9) rozbudzanie u uczniów świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych 

przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie; 

10) wskazywanie uczniom dróg dzięki którym mogą osiągnąć zamierzone przez siebie cele 

życiowe i wartości ważne dla odnalezienia własnego miejsca we współczesnym świecie. 

 

 

 

 

§ 3 
 

1.Sposoby realizacji zadań w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym 

 

1) Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczne zgodnie z wymogami ramowego oraz 

uzupełniającego planu nauczania dla danego typu szkoły z uwzględnieniem wymogów 

higieny pracy ucznia; 

2) realizuje zadania dydaktyczne wynikające z obowiązującej podstawy programowej dla 

poszczególnych przedmiotów; 

3) kształci i wychowuje w duchu poszanowania praw człowieka , patriotyzmu i 

odpowiedzialności; zaznajamia uczniów z Powszechną Deklaracją Praw Dziecka , której 

przestrzeganie jest wspólnym celem wszystkich narodów; 

4) ustala kryteria ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych; rada pedagogiczna Szkoły 

uchwala wewnątrzszkolny system oceniania; 

5) propaguje turystykę i krajoznawstwo jako sposób spędzania wolnego czasu poprzez 

organizowanie wycieczek  edukacyjnych, krajoznawczo – turystycznych i integracyjnych; 

6) Szkoła dba o wychowanie kulturalne dzieci i młodzieży poprzez umożliwianie kontaktu z 

instytucjami upowszechniania kultury oraz poprzez organizowanie spotkań z 

przedstawicielami świata kultury, sztuki, polityki  Polski i Grecji; 

7) organizuje spotkania z przedstawicielami ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych szkół 

greckich, które mają do zaoferowania  atrakcyjne kierunki kształcenia i zdobycia zawodu; 

 8) program wychowawczy szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli; 
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9) Szkoła sprzyja rozwojowi samodzielności, twórczej postawy w nauce i w życiu 

społeczności szkolnej, propaguje ideę  samorządności poprzez działalność samorządu 

uczniowskiego; 

10) Szkoła kształtuje  poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej ; 

      11) Szkoła współpracuje ze środowiskiem kraju pobytu ucznia a w szczególności ze szkołami, 

kuratorium oświaty szkół podstawowych, kuratorium oświaty szkół ponadpodstawowych, 

urzędem dzielnicowym , urzędem miasta; 

12) Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie własnej tożsamości religijnej   

i światopoglądowej; nauczanie religii i etyki odbywa się w szkole wg zasad ustalonych w 

załączniku nr 5 „ Zasady nauczania religii w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach”; 

      13) Szkoła  udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, prowadzi ścisłą 

współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami wspierającymi 

wychowanie na terenie Polski i  Grecji; 

14) Szkoła współpracuje ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami 

oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego, umysłowego i 

religijnego działającymi na terenie Polski, Grecji oraz innych krajów; 

15) Szkoła pomaga w rozwijaniu indywidualnych zdolności i zainteresowań między innymi 

poprzez : 

a) zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, konkursy wiedzy i umiejętności, olimpiady 

przedmiotowe, festiwale twórczości dziecięcej i młodzieżowej itp., 

b)zawody sportowe z udziałem dzieci i młodzieży szkół greckich, 

c)wycieczki edukacyjne, integracyjne, krajoznawczo-turystyczne. 

 

 

§ 4 
 

 1.Cele i zadania biblioteki szkolnej oraz sposoby ich realizacji 

 

1) cele dydaktyczne realizowane są w zespołach przedmiotowych z nauczycielami języka 

polskiego w ramach korelacji przedmiotowych i ścieżek edukacyjnych;  

2) za realizację ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna odpowiedzialny jest nauczyciel 

bibliotekarz jako koordynator działań oraz nauczyciele realizujący program szkolny; 

3) edukacja czytelnicza i medialna stanowi zestaw treści i umiejętności wspomagających 

rozwój dziecka, szczególnie w zakresie rozwijania zainteresowań i potrzeb czytelniczych oraz 

samodzielnego i świadomego korzystania z różnych źródeł ( w tym informacji medialnej); 

4) cele wychowawcze mają na celu rozwijanie i rozbudzenie poszanowania dla kultury 

i języka ojczystego, podtrzymania dorobku kulturowego kraju pochodzenia oraz więzi 

z dorobkiem kulturowym Europy, wprowadzanie w tradycje kultury krajowej i europejskiej, 

określenie miejsca  i roli Polski w integrującej się Europie z także rozumienie wszelkich 

procesów integracyjnych; 

5) podstawą realizacji zadań wychowawczych biblioteki jest szkolny program wychowawczy, 

w którego tworzeniu bibliotekarz bierze czynny udział. 
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Rozdział III 

Organizacja pracy szkoły 
 

 

§ 5 
1.Zasady organizacji pracy szkoły  

 

1) terminy rozpoczynania i zakończenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa dyrektor Ośrodka na wniosek dyrektora  

Zespołu Szkół; szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji roku  szkolnego opracowany przez dyrektora szkoły  i 

zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą; 

 

 2) podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych zgodnie z ramowym lub uzupełniającym planem i programem nauczania dla 

danego typu kształcenia; 

 

3) ramowy program nauczania realizowany jest przez pięć dni tygodnia w systemie klasowo-

lekcyjnym, dwuzmianowym;  

4) uzupełniający program nauczania realizowany jest w soboty lub inne wybrane dni tygodnia 

w godzinach popołudniowych, w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły w danym 

roku szkolnym;  

 

5) zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone oddzielnie dla każdej klasy, jeżeli klasa liczy 

co najmniej siedmiu uczniów; jeżeli liczba uczniów w danej klasie jest mniejsza, zajęcia 

odbywają się w systemie klas łączonych; 

 

6) godzina lekcyjna trwa 45 minut; nauczyciel prowadzący zajęcia w klasach I – III szkoły 

podstawowej ma prawo do samodzielnego ustalenia czasu trwania poszczególnych jednostek 

lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej z zachowaniem tygodniowego planu zajęć;  

 

7) koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza terenem 

szkoły  w grupach międzyoddziałowych.   

 

2. Szkoła organizuje i prowadzi księgozbiór biblioteczny, umożliwiający realizację 

programów nauczania oraz samokształcenie uczniów i nauczycieli. Zasady korzystania 

z księgozbioru określa regulamin biblioteki (załącznik nr 6). 

 

3. Szkoła w miarę możliwości lokalowych prowadzi czytelnię szkolną pod nadzorem 

pracownika biblioteki szkolnej. Zasady korzystania z księgozbioru czytelni określa regulamin 

biblioteki (załącznik nr 6). 
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4. Dzieci i młodzież szkoły, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest pomoc i wsparcie, objęte są opieką psychologa szkolnego, który współpracuje 

z greckimi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i 

rodzicom. Zadania i formy opieki nad dziećmi określa  (załącznik nr 8). 

 

 

§ 6 

 
1. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji  za Granicą na wniosek Dyrektora Szkoły 

może powierzyć nauczycielowi zatrudnionemu w szkole realizującej ramowy plan nauczania 

stanowisko wicedyrektora, jeżeli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów lub są jej 

podporządkowane co najmniej 2 filie, a także może odwołać go z tego stanowiska. 

1) powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora odbywa się na podstawie     art.37.1 

ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.; 

2) stanowisko wicedyrektora może być powierzone nauczycielowi, który posiada 

wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej czteroletni staż 

pracy pedagogicznej, co najmniej dobrą ocenę pracy, zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na  stanowisku kierowniczym oraz 

kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w ramowym planie nauczania (na 

okres powierzenia obowiązków wicedyrektora stosuje się obniżony obowiązkowy wymiar 

godzin tygodniowych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

2.Wicedyrektor szkoły w ramach powierzonej mu funkcji : 

1) podczas  nieobecności dyrektora szkoły przejmuje jednoosobowo odpowiedzialność za 

Szkołę; 

2) używa pieczątki osobowej z tytułem „Wicedyrektor Szkoły” do podpisywania 

komunikatów i pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji lub w 

przypadku nieobecności dyrektora Szkoły;  

3) wspomaga dyrektora w  sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w szczególności:a) 

organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy Szkoły, 

b) opracowuje raporty z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości pracy Szkoły, 

przedstawia go radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu szkołę, 

c) opracowuje wraz z dyrektorem program rozwoju Szkoły, określający zadania służące 

doskonaleniu jakości pracy Szkoły i terminy ich realizacji, 

d) planuje i sprawuje nadzór nad realizacją działalności pozalekcyjnej szkoły (załącznik nr 3), 

e) zatwierdza realizację wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującym planem pracy 

wychowawczej – (załącznik nr 3), 

f) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do 

podejmowania innowacji pedagogicznych, 

g) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu przedłożenia ich dyrektorowi do oceny 

pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami i Kryteriami Oceny Pracy 

Nauczycieli – (załącznik nr 12), 
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h) wraz z radą pedagogiczną na podstawie raportów mierzenia jakości pracy Szkoły 

nowelizuje i wdraża zmiany programu rozwoju Szkoły, 

i) kształtuje właściwą atmosferę pracy w Szkole, właściwe warunki pracy i stosunki 

pracownicze, 

j) wspomaga dyrektora w nadzorze przestrzegania regulaminu i  dyscypliny pracy 

nauczycieli, 

k) wspomaga dyrektora w organizacji przeglądów technicznych obiektu szkolnego oraz prac 

remontowych, a także dba stan bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników 

Szkoły, 

l) prowadzi dokumentację związaną z otrzymaniem i aktualizacją prawa nauczania 

pracowników dydaktycznych Szkoły, zgodnie z wymogami Ministerstwa  Oświaty i Wyznań 

Grecji, 

ł) prowadzi korespondencję w języku greckim, 

m) utrzymuje regularny kontakt z Kuratorium Oświaty Grecji w sprawach współpracy Szkoły 

z władzami oświatowymi i szkołami greckimi, 

n) odpowiada za przebieg uroczystości i imprez szkolnych, przygotowuje semestralne i 

roczne sprawozdania o stanie pracy w zakresie mu przydzielonym, 

o) przydziela zadania służbowe w zakresie swoich uprawnień, 

3)  organizuje i koordynuje bieżącą działalność dydaktyczno – wychowawczą Szkoły:   

a) ustala zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 

b) podejmuje decyzje w sprawie wyjść uczniów poza teren Szkoły, 

c) kontroluje punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych oraz ich   zgodności z 

ustalonym planem zajęć, 

d) ustala terminy zebrań z rodzicami, 

e) przekazuje zarządzenia i informacje uczniom i rodzicom, 

f) udziela wychowawcom wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. 

4) odpowiada za prawidłowe prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji szkolnej; 

5) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych; 

6) nadzoruje i koordynuje organizację zabaw , imprez kulturalnych i uroczystości szkolnych ;   

7) dba o nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce i frekwencji. 

 

Rozdział IV. 

Organy Szkoły 
 

 

 

§ 7 
1.Organami Zespołu są: 

1)  dyrektor Zespołu Szkół; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego; 

4) samorząd uczniowski szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego. 
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2. Dyrektor Szkoły. 

 

1) dyrektor Szkoły w ramach powierzonej mu funkcji : 

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły, 

b) reprezentuje Szkołę na zewnątrz, 

c) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz ustala ocenę pracy nauczycieli, 

d) kieruje pracą rady pedagogicznej i realizuje jej uchwały, 

e) organizuje naukę w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny, 

f)zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Szkoły w 

porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, 

g)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego swoich podopiecznych, 

- dba o dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły, 

- zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,   

- opracowuje perspektywiczny plan rozwoju Szkoły,  

-tworzy warunki sprzyjające realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych Szkoły, 

- kształtuje właściwą atmosferę pracy w Szkole, właściwe warunki pracy i stosunki 

pracownicze, 

- kieruje pracami wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycielskiego – WDN,  

- dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania, 

- tworzy zespoły przedmiotowe oraz inne zespoły problemowo – zadaniowe i powołuje 

przewodniczących tych zespołów, 

- współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, 

- składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych, prowadzonego nadzoru pedagogicznego, 

- ustala,  organizację pracy Szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

- przedkłada radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projekty innowacji 

i eksperymenty pedagogiczne, 

- podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich 

do innych klas oraz skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

- umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej, narodowej, etnicznej i 

językowej, 

- opracowuje plan finansowy Szkoły, stosownie do przepisów określających zasady 

gospodarki finansowej szkół, oraz przedstawia projekt do zatwierdzenia dyrektorowi Ośrodka 

w Warszawie, 

- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, 

- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę pracy Szkoły, 

- występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły, 



 

 

11 

- zapewnia  uczniom oraz pracownikom odpowiednie warunki nauki i pracy z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy szkoły , zajęć pozalekcyjnych oraz 

podczas organizowania zajęć poza terenem Szkoły, 

- organizuje przeglądy techniczne obiektu szkolnego oraz prac remontowych, 

- współpracuje z Ministerstwem Edukacji i Wyznań Grecji. 

 

2. Rada pedagogiczna   

 1) rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w Atenach posiadającym 

kompetencje w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, 

działającym na podstawie ustawy o systemie oświaty;  

2) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły; 

3) zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących 

potrzeb; 

4) zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu nadzorującego 

szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady; 

5) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady; 

6) dyrektor Szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności Szkoły; 

7) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności podejmowanie 

uchwał w sprawie : 

a) statutu Szkoły i jego nowelizacji, 

b) planów pracy szkoły, 

c) wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

d) eksperymentów i innowacji pedagogicznych, 

e) skreślenia z listy uczniów, 

f) organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli 

g) programu wychowawczego Szkoły; 

8) posiedzenia klasyfikacyjne rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z zarządzeniem 

dyrektora szkoły : szkoła podstawowa – uzupełniający plan nauczania, gimnazjum – 

uzupełniający plan nauczania, liceum ogólnokształcące – uzupełniający plan nauczania, 

szkoła podstawowa – ramowy plan nauczania, gimnazjum – ramowy plan nauczania. 

9)w ramach rady pedagogicznej mogą działać powoływane corocznie przez dyrektora Szkoły: 

a) komisje stałe, 

b) komisje doraźne, zwoływane w miarę potrzeb, 

c)  zespoły przedmiotowe, grupujące nauczycieli danego przedmiotu i pracujące w oparciu o 

ustalone i zatwierdzone przez radę pedagogiczną roczne plany pracy, 

d) zespoły szkoleniowe ( przedmiotowe i wychowawcze ) w ramach WDN, 

- zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych tworzą nauczyciele matematyki, fizyki, 

chemii, geografii, biologii i przyrody , informatyki, podstaw przedsiębiorczości,  
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- zespół przedmiotów humanistycznych tworzą nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy 

o społeczeństwie i wiedzy o kulturze, 

- zespół języków obcych tworzą nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i  greckiego, 

- zespół  wychowania fizycznego tworzą nauczyciele wychowania fizycznego, 

- zespół  edukacji wczesnoszkolnej  tworzą nauczyciele klas I – III,   

- zespół wychowawczy tworzą wychowawcy klas, psycholog , księża i katecheci uczący 

religii oraz wicedyrektor;  

10) cele i zadania zespołów przedmiotowych: 

- samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy, 

- wybór lub modyfikacja programów nauczania zgodnie z zawartością podstaw 

programowych i możliwości oraz potrzeb uczniów szkoły, 

- organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych, 

- przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych i testów, 

- praca z uczniem zdolnym, 

- opracowywanie przedmiotowych kryteriów oceniania oraz ich ewaluacja; 

11) cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują: 

- zorganizowanie współpracy nauczycieli - wychowawców dla uzgodnienia sposobów 

realizacji kierunków wychowania, 

- ustalanie form spełniania zadań wychowawczych odpowiednio do wieku uczniów, ich 

potrzeb, warunków środowiskowych, rodzaju szkoły oraz jej warunków lokalnych, 

- wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów, 

- organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia w dziedzinie kierowania zespołami 

uczniów oraz wspieranie początkujących wychowawców, 

- wspólne analizowanie sytuacji wychowawczej w Szkole, ustalanie środków zapobiegania 

deformacjom, 

- organizowanie jednostkowych form opieki wychowawczej nad uczniami, 

- opracowywanie sposobów badania charakterystyk osobowych uczniów oraz ich realizacja, 

- wspólne przygotowywanie i opiniowanie eksperymentów, innowacji z zakresu wychowania, 

- opracowanie w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczego szkoły; 

/załącznik nr 3 / 

12) w posiedzeniach rady pedagogicznej z wyjątkiem zebrań dotyczących klasyfikowania 

i promowania mogą uczestniczyć przedstawiciele rady rodziców z głosem doradczym 

i opiniodawczym; 

13) rada pedagogiczna ma obowiązek analizować i respektować zaakceptowane 

postanowienia i wnioski samorządu uczniowskiego przedkładane przez opiekuna 

lub przedstawiciela tego organu; 

14) rada pedagogiczna po uprzednim sprawdzeniu ich zasadności, inspiruje takie formy pracy 

samorządu uczniowskiego, które uatrakcyjniają i wzbogacają życie Szkoły; 

      15) rada pedagogiczna zatwierdza Kartę Praw i Obowiązków Ucznia zaprojektowaną przez 

samorząd szkolny w oparciu o statut Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach  

      ( załącznik nr 1 ) 

      16)uchwały rady pedagogicznej są podejmowane są  większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków.  

      17) rada pedagogiczna ustala szczegółowy  regulamin prac rady pedagigicznej;  
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      18) zebrania rady są protokołowane, protokół jest zatwierdzany przez głosowanie na 

kolejnym posiedzeniu rady;  

       19) nauczyciele są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na 

posiedzeniu rady pedagogicznej, których ujawnienie może naruszać dobro osobiste uczniów 

lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły; przebieg obrad rady jest 

tajny a uchwały jawne. 

3. Rada rodziców   

 

1) w szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły 

podstawowej, gimnazjum i liceum; 

2) podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Szkoły jest zebranie ogólne 

rodziców klas; 

3) zebranie rodziców uczniów  klasy wybiera spośród siebie ( poprzez  głosowanie tajne) 

klasową radę rodziców składającą się co najmniej z trzech osób, tak, aby można było 

utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza; 

4) wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą radę rodziców szkoły; 

5) na plenarnym posiedzeniu rady rodziców Szkoły zostaje wyłonione prezydium rady 

rodziców (przy zachowaniu reprezentatywności wszystkich szkół - podstawowej, gimnazjum 

i liceum co najmniej po jednym członku), oraz komisja rewizyjna jako organ kontrolny rady 

rodziców; 

6) rada rodziców działa w oparciu o statut rady rodziców uchwalony i zatwierdzony przez 

społeczność rodziców; 

7) statut rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły; 

8) rada rodziców działa na rzecz doskonalenia statutowej działalności Szkoły, szczególnie na 

rzecz jej funkcji opiekuńczej;   

9) rada rodziców może występować do dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i 

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły; 

10) w celu wspierania statutowej działalności Szkoły rada rodziców może gromadzić 

fundusze ze składek rodziców oraz  darowizn ; 

11) rada rodziców prowadzi gospodarkę finansową  w oparciu o opracowany preliminarz 

budżetowy, zatwierdzony na dany rok szkolny na walnym zebraniu rodzicielskich rad 

klasowych; 

12) kadencja rady rodziców i jej organów trwa 1 rok szkolny, począwszy od 1 października  

do pierwszego zebrania rodziców we wrześniu kolejnego roku szkolnego; 

13) rada rodziców pobudza i realizuje rozmaite formy aktywności rodziców na rzez 

wspomagania Szkoły w jej statutowej działalności; 

14) rada rodziców decyduje o wysokości składki rocznej rodziców, która jest niezbędna dla 

wspierania działalności Szkoły; 

15) rada rodziców zapewnia rodzicom współdziałanie z innymi organami Szkoły oraz 

rzeczywisty wpływ na działalność Szkoły; 

16) rada rodziców współpracuje z różnymi instytucjami na rzecz stałej poprawy warunków 

pracy i wypoczynku uczniów oraz nauczycieli; 

17) rada rodziców organizuje wymianę doświadczeń wychowawczych między rodzicami; 
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18) rada rodziców współdziała z dyrektorem Szkoły i środowiskiem społecznym dla 

zapewnienia pełnej realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów; 

19) wzbogaca wyposażenie szkoły w pomoce  naukowe; 

20) wzbogaca ceremoniał i zwyczaje szkolne zgodnie z tradycją środowiska i regionu; 

21) uczestniczy w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia   

poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku; 

22) rada rodziców nie może podejmować działań sprzecznych z interesami, celami 

i zadaniami Szkoły; 

23) rada rodziców ma obowiązek dbać wspólnie z radą pedagogiczną o godność  zawodową 

nauczyciela i poszanowanie praw uczniów zgodnie z Konwencją Praw Dziecka; 

24) rada rodziców zapewnia rodzicom możliwość wyrażania i przekazywania opinii oraz 

wniosków na temat pracy szkoły, dyrekcji i rady pedagogicznej; 

25) rada rodziców ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i wpływania na 

działalność Szkoły, w granicach swoich działań i uprawnień; 

26) w przypadku nierespektowania uprawnień rady rodziców przez dyrekcję Szkoły lub 

podległych jej pracowników, a także radę pedagogiczną,  rada rodziców może złożyć pisemne 

zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora Szkoły i ma prawo oczekiwać 

wyczerpującej odpowiedzi; 

27) w przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami Szkoły wynikającego z 

nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej, a wobec nieskuteczności 

rozwiązania sporu w drodze wzajemnych rozstrzygnięć, rada rodziców ma prawo zwrócić się 

o rozstrzygnięcie konfliktu przez organ prowadzący Szkołę; 

28) do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; opiniowanie programu i harmonogramu 

poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 

29) rada rodziców ma prawa do : 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i w szkole, 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

c) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci, 

d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły – organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny; 

30) rada rodziców we współpracy z dyrektorem Szkoły ustala terminarz  stałych spotkań  

rodziców uczniów z wychowawcami uczniów w celu wymiany informacji oraz dyskusji na 

tematy wychowawcze; spotkania takie powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w semestrze 

oraz po zakończeniu każdego semestru; spotkania mają charakter zebrań wychowawców z 

rodzicami i konsultacji nauczycieli przedmiotowych z rodzicami; 

31) we współpracy z rada rodziców Szkoła organizuje lekcje otwarte dla rodziców, po 

uprzednim powiadomieniu zainteresowanych w pierwszych dniach każdego miesiąca; 
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32) szkoła organizuje cotygodniowe dyżury telefoniczne nauczycieli  dla rodziców, w czasie 

godzin pracy szkoły; harmonogram dyżurów przedstawiany jest radzie rodziców na 

pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. 

 

4. Samorząd uczniowski 

 

1) w Szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem; 

2) samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum; 

3) podstawowym organem organizacyjnym ogółu uczniów Szkoły jest samorząd klasy, 

reprezentacją samorządu klasy jest rada klasy, składająca się z trzech uczniów, aby można 

było utworzyć funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika; 

4) działalność samorządu opiera się na statucie, który jest uchwalony i zatwierdzony przez 

ogół uczniów; statut samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły; 

5) organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów; 

6) samorząd   może przedstawić radzie  rodziców, radzie pedagogicznej oraz   

dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności  

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:    

a)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi   

wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem Szkoły, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

7) rada samorządu powinna: 

a) reprezentować uczniów, 

b) troszczyć się o przestrzeganie praw uczniów, 

c) współuczestniczyć w kształtowaniu życia Szkoły, 

d) pomagać w realizowaniu cennych inicjatyw uczniowskich; 
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ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 8 

 
1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. Praca nauczyciela traktowana jest jako proces twórczy. 

1) w ramach powierzonych mu obowiązków nauczyciel odpowiedzialny jest za: 

a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

c) powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. 

2) pracę nauczyciela powinna cechować: 

a) rzetelność, bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, 

b) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, stała chęć podnoszenia posiadanych 

kwalifikacji i poziomu wiedzy merytorycznej. 

3) nauczyciel jest zobowiązany do : 

a) prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz realizacji obowiązującej podstawy programowej w 

oparciu o wybrane przez siebie programy nauczania, 

b) realizacji programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, 

klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i w 

planie pracy szkoły, 

c) wzbogacania własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej- wnioskuje o jego 

wzbogacenie lub modernizację do organów szkoły, 

d) wspierania swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 

uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

e) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów, 

f) bezstronnego, obiektywnego i sprawiedliwego oceniania i traktowania wszystkich uczniów, 

g) informowania rodziców (prawnych opiekunów), wychowawców klas, dyrekcji i rady 

pedagogicznej o wynikach dydaktyczno- wychowawczych uczniów, 

h) uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i 

przez instytucje specjalistyczne, 

i) prowadzenia w sposób prawidłowy dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub kółek 

zainteresowań, 

j) warunkiem stawiania wymagań uczniom przez nauczycieli i innych pracowników szkoły 

jest własna dyscyplina pracy i rzetelne wykonywanie własnych obowiązków, 

k) wdrażania uczniów do punktualności i obecności na lekcjach ( rzetelne odnotowywanie 

obecności w dzienniku); podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest punktualne 

rozpoczynanie i kończenie oraz solidne przygotowanie do zajęć, 
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l) zachowania neutralności politycznej w pracy dydaktycznej i wychowawczej; nie oznacza to 

zakazu podejmowania prób rzetelnej i obiektywnej informacji i dyskusji na tematy polityczne, 

m) wprowadzania do tematyki swojego przedmiotu elementów programu wychowawczego 

naszej szkoły oraz dążenia do realizacji zawartych w nim celów wychowawczych, 

n) każdorazowego reagowania na dostrzeżone dobro i zło w szkole, jak i poza nią; pozytywne 

zachowania uczniów winny być szeroko promowane; zastrzeżenia do zachowania uczniów 

pracownicy mają obowiązek zgłaszać do wychowawcy klasy (wpisy w dzienniczku uwag, w 

dzienniku lekcyjnym), 

o) natychmiastowego reagowania na przejawy zachowań patologicznych, zapobiegania 

nałogom wśród uczniów; 

4) nauczyciele i inni pracownicy szkoły sami dbają o własna godność zawodową; 

5) nauczyciel ma prawo decydować w sprawach dotyczących: 

a) doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w 

nauczaniu swojego przedmiotu; 

b) treści programu kółka zainteresowań; 

c) wystawiania ocen cząstkowych, semestralnych i  rocznych; 

d) wnioskowania odnośnie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów szkoły. 

6) nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły oraz organem prowadzącym i 

sprawującym nadzór pedagogiczny za: 

a) poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i 

zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał, 

b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 

przydzielonych; 

7) nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie 

za: 

a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru danego nauczyciela nad bezpieczeństwem 

uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, 

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku z udziałem ucznia lub 

na wypadek trzęsienia ziemi lub innej katastrofy, 

c) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez 

kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia; 

 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół 

przedmiotowy. 

1) pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący    

zespołu; 

2)  cele i zadania zespołu: 

a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, podział ścieżek edukacyjnych, korelowanie treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych i treści ścieżek edukacyjnych, a także uzgodnienie decyzji w 

sprawie wyboru programu nauczania, 

b) wspólne opracowywanie i analizowanie  kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania, /szczegółowe kryteria opracowane są w indywidualnych 
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systemach oceniania i nagradzania uczniów dla wszystkich etapów edukacyjnych (załącznik 

nr 2), 

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa  

metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę, 

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych i uzupełnianiu wyposażenia 

dydaktycznego, 

e) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania, 

f) opracowanie w porozumieniu z radą rodziców i na podstawie opinii rodziców 

programu wychowawczego szkoły (załącznik nr 3); 

3. Zadania wychowawców klas: 

1) zadaniem nadrzędnym wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami, a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, podtrzymywanie 

inicjatyw samorządowych, 

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami oraz innymi członkami społeczności szkolnej, 

d) uczestniczenie we wszystkich wydarzeniach ważnych dla klasy np. : imprezy klasowe, 

wycieczki; włączanie do nich członków zespołu dydaktyczno – wychowawczego ( 

nauczycieli uczących w danej klasie ) oraz rodziców, 

e)  nadzorowanie funkcjonowania klasy i jej wywiązywania się z obowiązków wobec   

szkoły; 

2)  formy realizacji zadań wychowawczych: 

a) wychowawcy otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, planuje i organizuje 

wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 

b) przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu- 

przekształca klasę (zespół) w grupę samowychowania i samorządności, 

c) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a 

społecznością szkoły, 

d) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji 

wychowawcy, 

e) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka – zarówno w przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z 

różnymi trudnościami i niepowodzeniami, 

f) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-

wychowawczych ich dzieci, w miarę potrzeb i możliwości okazuje rodzicom pomoc w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci, włącza rodziców w sprawy klasy i szkoły, 

współpracuje z psychologiem szkolnym, 

g) organizuje systematyczne spotkania z rodzicami swoich uczniów (nie rzadziej niż raz na 

dwa miesiące), 
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h) zapoznaje rodziców podczas pierwszego zebrania o obowiązujących w szkole przepisach i 

wymogach ( zasady oceniania i promowania, program wychowawczy, punkty nowelizowane 

statutu szkolnego), 

i) włącza rodziców (prawnych opiekunów) w organizacyjne i programowe sprawy klasy 

(zespołu); 

j) współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania 

wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców, 

k) prawidłowo prowadzi dokumentacje klasową i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, 

świadectwa szkolne); 

3) nauczyciel wychowawca ma prawo: 

a) do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno- pedagogicznej w swej pracy 

wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę, 

b) do ustalania oceny z zachowania uczniów swojej klasy, 

c) ustanawiania z klasową radą rodziców własnych form nagradzania i motywowania swoich 

wychowanków, 

d) ustanowienia z klasową radą rodziców własnych form ukarania uczniów w celu 

poprawienia dyscypliny pracy zespołu; 

 § 9 
1. W  Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi szkoły: 

1)  dla efektywnego funkcjonowania Szkoły utworzone są następujące stanowiska 

pracowników pedagogicznych: 

a) dyrektor 

b) wicedyrektor 

c) nauczyciel bibliotekarz 

d) psycholog 

2)  pracownicy administracji i obsługi; 

a) pracownicy administracyjni i obsługi technicznej są członkami społeczności szkolnej, 

b) wykonują swoją pracę zgodnie z zakresem obowiązków i w godzinach ustalonych przez 

dyrektora Szkoły, 

c) mają obowiązek podpisywania listy obecności przed rozpoczęciem pracy każdego dnia. 

d) pracownicy administracyjni i obsługi technicznej mają obowiązek przestrzegania zasad 

Kodeksu Pracy. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZASADY REKRUTACJI 

 

§ 10 
 

1. Uczniowie szkoły 

1) uczniowie przyjmowani są do klas pierwszych na zasadach określonych przepisami w 

sprawie przyjmowania uczniów do szkół; 
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2) uczniowie mogą być przyjmowani z innych szkół do klas w trakcie roku szkolnego;       

procedura przyjmowania uczniów przedstawia się następująco: 

a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie do dyrektora szkoły w 

którym motywują powody zmiany szkoły, 

b) do podania musi być dołączona opinia wychowawcy klasy oraz dokument potwierdzający 

oceny uzyskane przez ucznia podczas ostatniej klasyfikacji semestralnej lub  rocznej (kopia 

świadectwa lub odpis z arkusza ocen potwierdzony pieczątką szkoły oraz pieczątką i 

podpisem dyrektora), 

c) decyzję w sprawie przyjęcia ucznia podejmuje dyrektor Szkoły, 

d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęty do szkoły uczeń, który 

otrzymał podczas ostatniej klasyfikacji oceny niedostateczne lub  naganną ocenę z 

zachowania; w takim przypadku decyzję podejmuje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej. 

3) rekrutacja uczniów : 

a) do Szkoły uczęszczają dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Grecji, 

b) do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci od 7 roku życia lub na wniosek rodziców, 

dzieci, które przed dniem 1 września ukończyły 6 lat, jeżeli wykazują psycho- fizyczną 

dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (od 2012 roku będą przyjmowane, na wniosek rodziców 

także dzieci, które ukończyły 6 lat i spełniają w/w warunki); decyzję o wcześniejszym 

rozpoczęciu nauki dziecka w szkole podejmuje dyrektor Szkoły na podstawie opinii   Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

c) do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej; 

 

ROZDZIAŁ VII 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ORAZ KARY I NAGRODY 

 

§ 11 
1. Uczniowie szkoły mają prawo : 

1) do poszanowania   godności osobistej, co oznacza szacunek dla uczuć, przekonań  

i dobrego imienia, zachowania tajemnicy korespondencji oraz nietykalność osobistą; 

2) do czynnego i odpowiedniego uczestnictwa w kształtowaniu  Szkoły poprzez 

formułowanie swoich opinii i propozycji zmian dotyczących procesu nauczania i życia  

Szkoły; 

3) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej; 

4) do znajomości programów nauczania, kryteriów oceniana i wymagań poszczególnych   

nauczycieli; 

5) do jawnej, systematycznej i umotywowanej oceny swoich wiadomości i umiejętności; 

6) do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania  oraz przeprowadzania 

egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów wiadomości i umiejętności 

zgodnie z obowiązującym prawem; 

7) do poinformowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o 

przewidywanych dla niego stopniach niedostatecznych okresowych (rocznych) z 

poszczególnych przedmiotów i nagannej ocenie z zachowania;  
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8) znać, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnych sprawdzianów 

wiadomości z materiału szerszego niż trzy jednostki tematyczne; sprawdzian z szerszego 

zakresu materiału może odbyć się tylko jeden w ciągu dnia,  nie więcej niż dwa w tygodniu w  

szkole podstawowej  i nie więcej niż trzy w tygodniu w gimnazjum i liceum (ograniczenia te 

nie obowiązują w przypadku sprawdzianów poprawkowych i sprawdzianów ze znajomości 

lektury); 

9) być promowanym oraz klasyfikowanym w ciągu całego roku szkolnego i realizować w 

trakcie jednego roku szkolnego program z zakresu dwóch klas; 

10) przystępować  do każdej olimpiady, turnieju lub konkursu i być rzetelnie i w pełni o nim 

poinformowanym;  

11) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

12) życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników 

szkoły; 

13) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie 

narusza tym dobra innych;  

14) zgłaszać wszystkim kompetentnym podmiotom problemy budzące szczególne 

zainteresowanie z prośbą o ich wyjaśnienie oraz pomoc w ich rozwiązaniu;  

15) uzyskiwać dodatkową pomoc w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem oraz 

poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych;  

16) rozwijać zainteresowania i szczególne uzdolnienia oraz uzyskiwać  pomoc w tym 

zakresie; 

17) dokonywać wyboru kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na 

terenie Szkoły; 

18) reprezentować szkołę na zewnątrz;  

19) należeć do organizacji uczniowskich, społecznych, młodzieżowych działających w 

szkole, wykonywać powierzone przez nie funkcje;  

20) wpływać na życie szkolne przez działalność samorządową w klasie i Szkole;  

21) otrzymywać nagrody i wyróżnienia;  

22) odwoływać się od nałożonych kar;  

23) zgłoszenia nie przygotowania raz w semestrze z każdego przedmiotu w liceum i dwa razy 

w semestrze z każdego przedmiotu w szkole podstawowej i gimnazjum, co zwalnia go od 

odpowiedzi ustnej i pisemnej z bieżącego materiału; uczeń jest automatycznie zwolniony z 

wszystkich form sprawdzania wiadomości na okres ustalony z nauczycielem w wypadku 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole, dłuższej niż tydzień.  

24) w przypadku naruszenia praw ucznia uczeń może: 

a) zgłosić ten fakt wychowawcy, 

b) odwołać  się do Rzecznika Praw Ucznia, 

c)  w razie braku rozwiązania problemu może odwołać się do dyrektora  Szkoły w 

terminie do 7 dni.  

 2. Szkoła ma za zadanie dopomóc w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów, 

dlatego: 
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1) uczeń ma prawo inicjatywy w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych i zrzeszania się w 

kołach zainteresowań, o ile nie koliduje to z trybem nauki i hierarchią wartości obowiązującą 

w szkole;  

2) Szkoła zapewnia pomoc w realizacji inicjatyw uczniów w zakresie  swoich możliwości 

organizacyjnych (wyposażenie pracowni, zaplecze lokalowe, zapewnienia uczniom dojazdu 

na   zajęcia); 

3) nauczyciele występują z ofertą zajęć pozalekcyjnych skierowaną do uczniów a zajęcia 

takie organizowane są, jeśli uczniowie wyrażą chęć uczestnictwa w proponowanych kołach 

zainteresowań;  

4) nauczyciele są zobowiązani do pomocy w realizacji inicjatyw uczniów;  

5) nauczyciele w zakresie swoich przedmiotów informują uczniów o organizowanych 

olimpiadach i konkursach oraz udzielają pomocy w przygotowaniu do nich;  

6) zainteresowani uczniowie mają prawo do uzyskania od nauczycieli poza programowych 

informacji i wyjaśnień; 

7) nauczyciele organizują dla uczniów wycieczki jedno lub kilkudniowe, wyjazdy do kina, 

teatru, dyskoteki, spotkania okolicznościowe; 

3. Sprawdzanie wiadomości uczniów: 

1) sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę:  

a) odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału,  

b) odpowiedzi ustnej lub pisemnej( zapowiedzianej z tygodniowym wyprzedzeniem) 

obejmującej wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału,  

c) prace pisemne powinny być sprawdzone w ciągu 14 dni; nauczyciel po ocenieniu tych prac 

powinien je udostępnić do wglądu zainteresowanym uczniom w szkole, a w czasie konsultacji 

– rodzicom. 

4. Ocena semestralna i roczna z poszczególnych przedmiotów jest umotywowana i niezależna 

od oceny z zachowania. 

1)wychowawca na początku roku szkolnego ogłasza aktualne kryteria oceniania  

z zachowania;  

2) w ramach realizacji praw ucznia w Szkole obowiązuje Wewnątrzszkolny System 

Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów uchwalony przez radę pedagogiczną i 

zaopiniowany przez radę rodziców oraz samorząd uczniowski (załącznikiem nr 2). 

 

5. Uczniowie Szkoły  mają obowiązek: 

1)przestrzegać postanowień  statutu Szkoły,  ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów 

wydanych przez inne władze państwowe;  

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i życiu Szkoły;  

3) dbać o honor  Szkoły i godnie ją reprezentować;  

4) znać, szanować i wzbogacać jej tradycje Szkoły; 

5) systematycznie i aktywnie pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, wykorzystywać 

jak najlepiej czas i warunki do nauki;  

6) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom  Szkoły;  

7) pomagać kolegom w nauce, a w szczególności tym, którzy mają trudności powstałe  

z przyczyn od nich niezależnych;  
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8) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwstawiać się 

wszelkim przejawom przemocy, brutalności; 

9) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej 

fryzury;  

10) troszczyć się o pomieszczenia szkolne i znajdujące się w nich wyposażenie oraz inne 

mienie szkolne i sprzęt, a w razie umyślnego uszkodzenie lub zniszczenia dokonać naprawy 

lub odkupienia na własny koszt; 

11) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, nieobecność spowodowaną chorobą 

lub innymi przyczynami usprawiedliwiają rodzice ucznia w ciągu jednego tygodnia od 

ostatniego dnia nieobecności lub usprawiedliwieniem lekarskim (przy nieobecności powyżej 

trzech dni rodzice mają obowiązek powiadomić wychowawcę o przyczynie nieobecności); 

12) współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed Szkołą, być 

współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej;  

13) współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności organizacji 

młodzieżowych, samorządu uczniowskiego i potrzeb środowiska;  

14) przeciwdziałać wszystkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków 

ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu 

Szkoły; 

15) zachowywać się grzecznie i kulturalnie  podczas dojazdu i odjazdu na i z zajęć szkolnych 

oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego i BHP podczas dochodzenie i wychodzenia ze 

szkoły.  

6. Uczniowi nie wolno:  

1) pić alkoholu, palić papierosów i używać jakichkolwiek środków odurzających;  

2) zakłócać spokoju w czasie lekcji i zachowywać się nadmiernie hałaśliwie na przerwach;  

3) zachowywać się w sposób stanowiący zagrożenie życia i zdrowia własnego i innych;  

4) opuszczać terenu Szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych; 

5) używać w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych  telefonu komórkowego oraz    innych 

urządzeń elektronicznych nagrywających lub odtwarzających; 

6) mieć zbyt wyzywającego makijażu.  

  

§ 12 
 

1. Szkoła stosuje wobec uczniów system kar i nagród. Kary nie mogą naruszać nietykalności 

osobistej i godności uczniów. 

2. Nagrody i wyróżnienia: 

1) za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i 

nagrody: 

a) pochwałę wychowawcy wobec uczniów klasy, 

b) pochwałę dyrektora   wobec uczniów szkoły,  

c) list pochwalny dyrektora i rady pedagogicznej, 

d) przedstawienie najlepszych uczniów w danym semestrze podczas spotkania z  rodzicami, 

e) wyróżnienie nagrodę książkową na zakończenie roku szkolnego za wyniki w nauce, 

frekwencję i aktywny udział w życiu klasy i  Szkoły,  
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f) inne wyróżnienia i nagrody ustalone przez władze szkolne.  

2) za wzorowe wypełnianie funkcji w organizacjach zrzeszających uczniów, twórcze  

opracowanie określonego tematu, osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie wiedzy, 

turnieju, konkursie, zawodach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt  

Szkole i rodzicom – oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród wymienionych w ust.2 

pkt 1 – odnotowuje się osiągnięcia na świadectwie szkolnym;  

3) nagrody i wyróżnienia stosowane są przede wszystkim wobec uczniów, którzy osiągają 

dobre wyniki w nauce a jednocześnie są aktywni na rzecz szkoły; 

4) nagrody przyznaje dyrektor  Szkoły wspólnie z radą pedagogiczną; wniosek o nagrodę 

składa samorząd klasowy wspólnie z wychowawcą, organizacje młodzieżowe z opiekunem 

oraz rada rodziców. 

 

3. Kary  

1) za nieprzestrzeganie statutu  Szkoły, regulaminów, za lekceważenie nauki i innych 

obowiązków szkolnych, a także naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany;  

2) o rodzaju kary decyduje: rada pedagogiczna, dyrektor  Szkoły, wychowawca klasy;  

3) przewidziane są następujące rodzaje kar: 

a) upomnienie przez wychowawcę klasy,  

b) wezwanie rodziców i powiadomienie ich o niewłaściwym zachowaniu ucznia,  

c) upomnienie dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej,  

d) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

e) podpisanie kontraktu pomiędzy uczniem, rodzicem i wychowawcą (załącznik nr   10), 

f) nagana udzielona przez dyrektora  Szkoły z powiadomieniem rodziców,  

g) przeniesienie do równoległej klasy , 

h) zawieszenie w prawach ucznia przez dyrektora   do momentu wydania ostatecznej decyzji 

przez radę pedagogiczną, 

i) obniżenie oceny z zachowania   

j) skreślenie z listy uczniów z możliwością ukończenia semestru lub w trybie 

natychmiastowym  ( uczeń ma prawo kontynuowania nauki w szkole lokalnej, na tym samym 

etapie edukacyjnym). 

 

4. Tryb relegowania ucznia ze szkoły: 

1) uczeń może być wydalony ze szkoły, jeżeli szkoła wyczerpała wszelkie możliwości 

oddziaływania wychowawczego na ucznia ( w tym pomocy psychologa szkolnego), a 

podejmowane kroki nie przyniosły pożądanego efektu.  

b) skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor Szkoły w formie decyzji administracyjnej, na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego; 

c) od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie; 

d) o podjętej decyzji niezwłocznie należy poinformować rodziców ucznia; 

e) odwołanie decyzji o skreśleniu z listy uczniów wnoszone jest w terminie i trybie 

określonym w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). 

2) uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku: 
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a) fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi uczniami lub pracownikami szkoły, 

b) słownego znieważenia lub innego rodzaju naruszenia godności osobistej uczniów lub 

pracowników szkoły, 

c) posiadania lub używania środków odurzających na terenie szkoły oraz rozprowadzania tych 

środków, 

d) posiadania lub spożywania napojów alkoholowych na terenie szkoły, 

e) przebywania w szkole w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków 

odurzających, 

f) dokonania kradzieży, 

g) niszczenia mienia szkoły, 

- w przypadkach niszczenia mienia szkolnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

są zobowiązani pokryć koszty związane z naprawą wyrządzonych szkód; 

h) uznania ucznia przez sąd winnym przestępstwa lub wykroczenia, 

i) długotrwałą, nieusprawiedliwioną nieobecność w szkole,  

5. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia zawarte są w Karcie Praw i Obowiązków ucznia  

(załącznik nr 1) i Karcie Rzecznika Praw Ucznia (załącznik nr 14). 

 

Rozdział VIII 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

§ 13 
 

1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego stanowią podstawę prawną i merytoryczną 

indywidualnych systemów oceniania i nagradzania uczniów opracowanych przez członków 

rady pedagogicznej dla każdego poziomu nauczania i etapu edukacyjnego. Indywidualne 

systemy oceniania i nagradzania uczniów nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu Szkół 

przy Ambasadzie RP w Atenach  i stanowią jego (załącznik nr 2). 

2. Ocenianie polega na ocenie wewnątrzszkolnej, która obejmuje: 

1) bieżące i podsumowujące ocenianie poziomu osiągnięć i postępów uczniów; 

2) motywacyjne ocenianie poszczególnych aktywności uczniów w zależności od etapu 

edukacyjnego i przedmiotu oparte na zindywidualizowanej pracy z uczniem i  mające na celu 

określenie wkładu uczniów w pracę nad własnym rozwojem; 

3) śródroczne i   roczne klasyfikowanie; 

4) dopuszczone formy zaliczania i poprawy oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych; 

5) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych; 

6) szczegółowe kryteria ocen rocznych opracowanych dla wszystkich etapów edukacyjnych z 

poszczególnych zajęć edukacyjnych zawartych w indywidualnych systemach oceniania i 

nagradzania (załącznik nr 2); 

7) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do 

średniej ocen wlicza się ocenę z tych zajęć;  

a) roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły, 
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b) zgodnie z decyzją rady pedagogicznej od roku szkolnego 2007/2008 wprowadzono 

wewnętrzny egzamin gimnazjalny i sprawdzian po VI klasie. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 

5) określanie wkładu i jakości  pracy ucznia nad własnym rozwojem; 

6) określenie efektywności procesu nauczania, skuteczności wybranych metod kształcenia. 

 

4. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o zasadach i 

sposobach oceniania i przyznawania ocen z zachowania ujętych w statucie szkoły. Na prośbę 

rodziców wychowawca może kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego podczas zebrań z 

rodzicami przypominać statutowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania. 

1) na pierwszym zebraniu z rodzicami w II semestrze wychowawca informuje o warunkach i 

trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania; 

 

5.  Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego informują 

uczniów, a także  rodziców na ich prośbę o zasadach oceniania, zindywidualizowanych 

formach pracy, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia i kryteriach ocen ujętych w 

indywidualnych systemach oceniania i nagradzania uczniów. 

 

6. Nauczyciele na grudniowych i marcowych konsultacjach indywidualnych informują 

rodziców o warunkach i trybie uzyskania  oceny wyższej niż przewidywana ocena roczna lub 

semestralna. 

 

7. Oceny są jawne zarówno dla ocenianego ucznia, jak i jego rodziców. Uczeń zostaje 

poinformowany o ocenie w momencie jej wystawienia. Rodzice zostają poinformowani o 

ocenie poprzez wpisanie jej do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia w zależności 

od typu szkoły. Posiadanie dzienniczków  ucznia jest obowiązkowe w szkole podstawowej.  

W klasach I – III rolę dzienniczka ucznia spełnia zeszyt do kontaktów z rodzicami.  

 

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją dodatkowo 

uzasadnić. 

 

9.  Rodzice otrzymują informacje o osiągnięciach , postępach i wkładzie pracy ucznia w 

formie przedstawienia ocen bieżących, motywacyjnych i podsumowujących, a także na ich 

prośbę komentarza nauczyciela podczas zebrań z rodzicami, dni otwartych i indywidualnych 

konsultacji. 

 

10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne, opatrzone komentarzem ustnym lub pisemnym 

określającym postępy ucznia, uczeń otrzymuje do wglądu w momencie wstawiania oceny do 
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dziennika lekcyjnego, rodzic otrzymuje do wglądu  podczas dni otwartych i indywidualnych 

konsultacji z nauczycielem. Prace kontrolne nauczyciel przechowuje do końca roku 

szkolnego. 

 

 11.Dopuszczone formy poprawiania ocen bieżących i podsumowujących określone są 

w indywidualnych systemach oceniania i nagradzania uczniów (załącznik nr 2). 

 

12. Zasady wystawiania, informowania uczniów i rodziców o ocenie semestralnej i  rocznej 

określone są w załączniku nr 2. 

 

13. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej  lub niepublicznej poradni specjalistycznej, 

zgodnie art.71b, ust.3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. i zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. i z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy ora 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych dostosować 

wymagania edukacyjne, o których mowa w §13 ust. 5 i 6 do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia w 

rozwoju lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

 

14. Rodzice ucznia mają prawo do odwołania się do dyrektora od oceny semestralnej 

i  rocznej wystawionej przez nauczyciela. 

 

15. W przypadku odwołania się od wystawionej oceny semestralnej lub  rocznej dyrektor 

szkoły może zarządzić przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego na zasadach i w trybie 

określonych w załączniku nr 2. 

 

 

Rozdział IX 

Filia Szkoły z siedzibą w Salonikach 

§ 14 

 
 1. Filia    szkoły    została   działa   na  podstawie  decyzji   Nr  8  dyrektora  Zespołu Szkół  

dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających  za Granicą z dnia 23 stycznia  1999 

roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1996 roku 

(Dz. U. Nr 149, poz. 705 z 1996 r.). 

2. Pełna  nazwa  filii  szkoły  brzmi – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w 

Warszawie Zespoł  Szkół im. Zygmunta Mineyki  przy Ambasadzie RP w Atenach filia     

z  siedzibą w Salonikach  (zgodnie  z  decyzją  Nr 36  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 

marca 1999 roku i aktu nadania imienia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 

marca 2003 r. ( zwana dalej filią). 
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3. Prace filii koordynuje kierownik filii powoływany na to stanowisko przez dyrektora 

Ośrodka w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

4.Do filii przyjmowane są dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia31 sierpnia 2010 r., w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli 

polskich czasowo przebywających za granicą. 

5. Cele i zadania filii zgodne są z założeniami statutowymi szkoły. 

6. Organami filii są: 

1) kierownik filii; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

7. Kompetencje i zasady działania określają regulaminy wewnętrzne filii. 

8. Zasady oceniania i klasyfikowania zgodne są przepisami prawa oświatowego 

oraz regulaminem wewnętrznym (załącznik nr 2 i 4). 

9. Obowiązki pracowników filii zgodne są ze statutem szkoły.  

10. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa     arkusz   organizacji   roku  szkolnego określony przez dyrektora Ośrodka na 

wniosek kierownika  filii ,  z uwzględnieniem uzupełniającego planu nauczania, o których 

mowa w      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r., 

w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za 

granicą.   

 

 

Rozdział X 

Filia szkoły z siedzibą w Thira na Santorini 
 

§ 15 

 
 1. Filia    szkoły       działa   na  podstawie  decyzji   Nr  1  dyrektora  Zespołu Szkół  dla 

Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających  za Granicą z dnia 17 maja 2006 roku 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. na 

podstawie paragrafu 5 ust. 2 (Dz..U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1986) 

 

2. Pełna  nazwa  filii  szkoły  brzmi –  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w 

Warszawie Zespoł  Szkół im. Zygmunta Mineyki  przy Ambasadzie RP w Atenach filia z 

siedzibą  w Thira na Santorini  (zgodnie z decyzją i aktem nadania imienia przez Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 marca 2003 r. (zwana dalej filią). 

 

3. Prace filii koordynuje kierownik filii powoływany na to stanowisko przez dyrektora 

Osrodka w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

4. Do filii przyjmowane są dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  
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i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r., w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci 

obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  oraz dzieci z pobliskich wysp na  

nauczanie na odległość. 

5. Cele i zadania filii zgodne są z założeniami statutowymi szkoły. 

6. Organami filii są: 

1) kierownik filii; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

7. Kompetencje i zasady działania określają regulaminy wewnętrzne filii. 

8. Zasady oceniania i klasyfikowania zgodne są przepisami prawa oświatowego 

oraz regulaminem wewnętrznym (załącznik nr 2 i 4). 

9.Obowiązki pracowników filii zgodne są ze statutem szkoły.  

10.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa     arkusz   organizacji   roku  szkolnego określony przez dyrektora Ośrodka na 

wniosek kierownika  filii ,  z uwzględnieniem uzupełniającego planu nauczania, o których 

mowa w      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r., 

w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za 

granicą.  

11. Filia może prowadzić bibliotekę szkolną, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie. 

 

 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 16 
 

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w 

jego skład zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Szkoła i filie  szkoły  prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

3. Szkoła i filie prowadzą dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego. 

 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę i filie gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy i określone są w załączniku nr 11. 

 
5. Regulaminy określające działalność organów  Szkoły jak też wynikające z celów  

i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z 

przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.  
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6. Szkoła  posiada imię, własny sztandar, hymn,  tarczę oraz ceremoniał szkoły.  

 
7. Sprawy nie ujęte w statucie rozwiązuje się zgodnie z postanowieniami ustawy o 

systemie oświaty, Kodeksu Pracy, ustawy Karta Nauczyciela i innych przepisów 

obowiązującego prawa.  

 
8. Nowelizacji statutu dokonuje rada pedagogiczna szkoły w głosowaniu jawnym 

większością  głosów w obecności co najmniej połowy członków. Wszelkie zmiany 

dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi. 

 

9. Statut udostępniony jest na stronie internetowej szkoły. 

 

10.  Załączniki do niniejszego statutu przechowywane są  w sekretariacie Zespołu Szkół 

      im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach . Wgląd do załączników mają        

członkowie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, w godzinach 

pracy szkoły. 

 

11. Uchwały rady pedagogicznej w sprawie zmian statutowych : 

1. nowelizowany  uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia  24 października  2005 r.; 

2. nowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 9 września 2006 r.; 

3. nowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22  listopada 2007r.; 

4. nowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16 lutego 2010r.; 

5. nowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 29 września 2010r.; 

6. nowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 23 marca 2011r.; 

7. nowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

8. nowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14  września 2011 r. 
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Załącznik nr 1 

Karta praw i obowiązków   ucznia 

§1 

1. Postanowienia wstępne 

1)każda osoba społeczności szkolnej Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach, bez 

względu na wiek i pełnioną funkcję ma prawo do: 

a) poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze 

strony wszystkich pozostałych, 

b) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej 

pracy przez przełożonych.  

2)każda osoba społeczności szkolnej Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach, bez 

względu na wiek i pełnioną funkcję ma obowiązek: 

a) poszanowania godności osobistej i własności pozostałych osób, 

b) jeśli ma przyznaną władzę lub opiekę nad innymi osobami - dbać o dobro podległych sobie 

osób, o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć. 

§ 2 

2. Ubiór ucznia 

1)każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:  

a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,  

b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji 

szkoły,  

c)imprez okolicznościowych, jeżeli decyzję taką podejmie wychowawca klasy lub rada 

pedagogiczna;  

2) przez strój galowy należy rozumieć:  

a) dla dziewcząt - granatową lub czarną spódnicę, białą bluzkę ,tarczę szkoły i odpowiednie 

(niesportowe) obuwie,  

b) dla chłopców - białą koszulę, granatowe lub czarne spodnie, tarczę szkoły i odpowiednie 

(niesportowe) obuwie; 

3) ubiór codzienny ucznia ma charakter  jednolity: 

a) w doborze  rodzaju fryzury, należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem 

pracy,  

b) dziewczęta mogą posiadać skromną biżuterię na ręku, szyi i w uszach, zakazuje się 

chłopcom noszenia jakiejkolwiek biżuterii, 

c) uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej oraz estetyki,  

d) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu,  

4) nauczyciel ma prawo zwrócić uwagę uczniowi na konieczność zmiany stroju i fryzury; 

5) uwagi nauczyciela dotyczące niewłaściwego wyglądu ucznia powinny być kierowane do 

niego indywidualnie; 
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6) uczeń ma obowiązek dostosować się do uwag nauczycieli w sprawie stroju i fryzury. 

§ 3 

1. Zasady udzielania pomocy w nauce  

1) każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, 

wychowawcy,  pedagoga szkolnego - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, 

jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań;  

2) uczeń ma prawo do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotowych, 

zwykłych lub olimpijskich, prowadzonych przez nauczycieli; 

3)dyrekcja szkoły organizuje tego typu zajęcia z inicjatywy rady pedagogicznej, rodziców lub 

samorządu szkolnego; 

4)uczeń ma prawo brać udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły pod warunkiem, 

że nie koliduje to z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi i nie przeszkadza w systematycznej 

pracy oraz opanowaniu podstawy programowej; 

5) uczeń biorący udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych ma prawo do 

indywidualnej pomocy nauczyciela; 

6) w szczególnych przypadkach (dłuższa nieobecność ucznia spowodowana chorobą) uczeń 

ma prawo do korzystania z indywidualnej konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie 

uzgodnionym; 

7) każdy uczeń powinien udzielać pomocy w nauce słabszym koleżankom i kolegom;  

8) samorząd klasowy ma obowiązek śledzić postępy w nauce uczniów swojej klasy i 

odpowiednio wcześnie organizować grupową lub indywidualną samopomoc koleżeńską. 

§ 4 

1. Zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

1)formami sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów są: klasówka, kartkówka i 

odpowiedzi ustne; 

a) klasówki służą do sprawdzenia wiadomości materiału przerobionego w okresie dłuższym 

niż dwie lekcje, 

b) przy organizowaniu klasówek przestrzega się następujących zasad:  

- klasówka jest jedyną formą sprawdzenia wiadomości z tego przedmiotu w danym dniu,  

- klasówka jest zapowiedziana co najmniej na tydzień przed terminem przeprowadzenia oraz 

wpisana do dziennika lekcyjnego,  

-  w przypadku całorocznych lub semestralnych klasówek nauczyciel powinien zapowiedzieć 

tego typu sprawdzian na  dwa tygodnie wcześniej,  

- w razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki termin uzgadnia się ponownie z klasą, 

przy czym nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie,  

- w jednym tygodniu mogą być przeprowadzone  dwie klasówki  w szkole podstawowej  oraz 

nie więcej niż trzy – w gimnazjum i liceum (ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku 

klasówek poprawkowych i sprawdzianów ze znajomości lektury ), 
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- uzasadnieniem wystawionej oceny z klasówki są podane uczniom kryteria (punktowe lub 

opisowe) oraz sposób poprawienia klasówki przez nauczyciela (zaznaczone błędy, naniesione 

uwagi, zrozumiałe dla ucznia podkreślania i inne znaki),  

- uczeń ma prawo do uzyskania wyjaśnienia popełnionych błędów,  

- poprawiona klasówka jest okazywana do wglądu uczniowi do dwóch tygodni od czasu jej 

przeprowadzenia (termin może być przedłużony o czas nieobecności nauczyciela  w szkole),  

- klasówki pod koniec semestru należy przeprowadzać w takim terminie aby uczeń znał ocenę 

z klasówki na tydzień przed klasyfikacją;  

c) klasówki poprawkowe są możliwością pisemnego poprawienia oceny  na prośbę ucznia, 

d) przy klasówkach poprawkowych przestrzega się następujących zasad:  

- uczeń ma prawo do klasówki poprawkowej w okresie nie dłuższym niż trzy tygodnie od 

daty pisania sprawdzianu przez klasę,  

- jeśli z klasówki poprawkowej uczeń nie uzyskał lepszej oceny od tej którą poprawia to 

ocena ta nie jest wpisywana, 

- ocenę z klasówki można poprawiać tylko jeden raz; 

e) kartkówki są niezapowiedzianą wcześniej formą sprawdzenia wiadomości z ostatnich 

dwóch lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum i ostatnich trzech lekcji w liceum; 

f) przy organizowaniu kartkówek przestrzega się następujących zasad:  

- kartkówki trwają do 15 minut,  

- kartkówki są jedyną formą pytania z przedmiotu w danym dniu,  

- ocena z kartkówki ma rangę cząstkowej oceny bieżącej,  

- zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania kartkówki;  

- uczeń w liceum ogólnokształcącym otrzymuje wtedy n.p., a uczeń szkoły podstawowej i 

gimnazjum „-‘’; 

g) odpowiedzi ustne są jedną z form sprawdzenia wiadomości uczniów, przy których 

przestrzegane są następujące ustalenia:  

- atmosfera odpowiedzi ustnych powinna sprzyjać możliwościom pełnego wykazania się 

przez ucznia zdobytymi umiejętnościami i opanowaną wiedzą,  

- wystawiona ocena jest krótko uzasadniona przez nauczyciela,  

- pytanie na lekcji powtórkowej musi być zapowiedziane tydzień wcześniej, uczniowie nie 

mogą wtedy zgłaszać nieprzygotowania do lekcji; 

§ 5 

1. W procesie oceniania wiedzy, umiejętności  i systematyczności pracy uczniów obowiązują 

następujące ustalenia:   

1) uczeń posiada zeszyt, podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz inne wymagane przez nauczyciela 

pomoce dydaktyczne; 
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2) uczeń podczas odpowiedzi powinien mieć opanowany materiał minimum z dwóch 

ostatnich lekcji lub dostosować się do innych wymagań nauczyciela zawartych w 

indywidualnym systemie oceniania i nagradzania uczniów; 

3) we wrześniu uczniowie mają prawo do pierwszego tygodnia adaptacyjnego, w którym to 

nie otrzymują ocen niedostatecznych;  

4) losowanie "szczęśliwego numeru" – jednego dla klas IV – VI szkoły podstawowej i 

jednego dla gimnazjum i liceum ogólnokształcącego jest przeprowadzane dzień wcześniej 

przez samorząd szkolny w obecności nauczyciela dyżurującego;  

5)"szczęśliwy numer" jest równoznaczny zgłoszeniu nieprzygotowania do lekcji bez adnotacji 

w dzienniku; 

6)„ szczęśliwy numer” nie obowiązuje w czasie sprawdzianów zapowiedzianych; 

7) jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną i uzgodni jej poprawę  z nauczycielem nie może 

dostać następnej oceny niedostatecznej z tej partii materiału przed upływem ustalonego 

terminu;  

8) uczeń liceum ogólnokształcącego ma prawo zgłoszenia w ciągu semestru jednego 

nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny,  za każde następne nieprzygotowanie do 

lekcji  otrzymuje ocenę niedostateczną; uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum ma prawo 

zgłoszenia w ciągu semestru dwa razy nieprzygotowania do lekcji z przedmiotu 

realizowanego w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo i jeden raz z przedmiotu 

realizowanego w wymiarze 1 godziny tygodniowo, za każde nieprzygotowanie do lekcji 

otrzymuje „minus„ - trzy „minusy‘’ oznaczają ocenę niedostateczną; 

9) dwa minusy w szkole podstawowej i gimnazjum, a także jedno n.p. w liceum 

ogólnokształcącym w semestrze nie wpływa  na ocenę semestralną; 

10)nieprzygotowania mogą być zgłaszane na  początku każdej lekcji przez dowolną liczbę 

osób; 

11) zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, kartkówki oraz z braku 

zadania, ale nie zwalnia z udziału w lekcji bieżącej;  

12) zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi ustnej lub po 

zapowiedzeniu kartkówki pociąga za sobą ocenę niedostateczną; 

13) uczniowi przysługuje prawo zgłoszenia nieprzygotowania bez adnotacji w dzienniku w 

pierwszym dniu po chorobie trwającej co najmniej jeden tydzień lub w przypadku „ 

szczęśliwego numerka”;  

14) pierwszy dzień po przerwach świątecznych ( Boże Narodzenie, Wielkanoc), 

wakacyjnych, jest dniem bez ocen niedostatecznych;  

15)  po dłuższych i cięższych chorobach uczeń ma prawo do ustalenia z nauczycielem  formy 

nadrobienia materiału i sprawdzenia jego wiedzy z poszczególnych przedmiotów; 

16) w wypadku ucieczki z pojedynczych lekcji lub całodniowych wagarów, nauczyciel ma 

prawo zapytać i ocenić ucznia na następnej lekcji z materiału omawianego na tej lekcji;  
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17) po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze nauczyciel nie wpisuje do dziennika na nowy 

semestr ocen niedostatecznych; 

18)na pięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów informują uczniów o ocenach semestralnych i  rocznych; 

19) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do 

średniej ocen wlicza się ocenę z tych zajęć; 

20) w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, rodzice otrzymują informację pisemną na 

miesiąc przed zatwierdzeniem wyników semestralnych i  rocznych; 

§ 6 

1.Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna semestralna zobowiązuje ucznia do 

zaliczenia w formie ustnej lub pisemnej (po uzgodnieniu z nauczycielem) materiału 

przewidzianego na realizację w pierwszym semestrze w ciągu trwania drugiego semestru, lecz 

nie później, niż na miesiąc przed zatwierdzeniem ocen rocznych przez Radę Pedagogiczną. 

Ocenę z zachowania przedstawia uczniom wychowawca klasy, biorąc pod uwagę samoocenę 

ucznia, po konsultacji z samorządem klasowym, na siedem dni przed ustalonym posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, 

Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzającego na zasadach 

określonych w statucie Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach, 

zdobycie wysoko punktowanych miejsc w konkursach i olimpiadach przedmiotowych może 

mieć wpływ na podwyższenie przez nauczyciela oceny semestralnej,  

sprawy konfliktowe rozwiązywane są w kolejności przez: samorząd klasowy, samorząd 

szkolny, nauczyciela przedmiotu, wychowawcę, dyrektora szkoły,  

  

IV. Zasady korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń  

Każdy uczeń zachowuje się w sposób nie naruszający zasad "dobrego wychowania", oraz 

praw i godności innych osób.  

Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych 

pomieszczeń.  

Za nieświadomie wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub 

grupa uczniów, przebywająca w miejscu jej dokonania, o ile nie jest możliwe ustalenie 

sprawcy.  

Uczeń który świadomie zniszczył mienie szkoły, oprócz odpowiedzialności materialnej, może 

być skreślony z listy uczniów, zgodnie ze statutem Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w 

Atenach.  

Każda klasa opiekuje się jedną salą szkolną wspólnie z nauczycielem wychowawcą podczas 

jednej zmiany, 

Klasa opiekująca się salą ma prawo do:  

- odbywania w niej możliwie największej ilości lekcji w tygodniu,  
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- wystroju sali wg własnej koncepcji, zaakceptowanej przez wychowawcę - opiekuna sali,  

- wykorzystania jej do urządzenia zebrań klasowych, wieczorków towarzyskich i innych zajęć 

pozalekcyjnych uzgodnionych z wychowawcą.  

Klasa opiekująca się salą ma obowiązek:  

- przestrzegania ładu i porządku w przydzielanej sali,  

- dbania o stan dekoracji i jej aktualizację,  

- dokonywania codziennego przeglądu stanu sprzętu i zgłaszania  ewentualnych uszkodzeń 

woźnemu i wychowawcy,   

- uporządkowania sali po skończonych lekcjach, 

Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz o jej stan po skończonych lekcjach.  

Uczeń nie przynosi do szkoły większej gotówki i wartościowych przedmiotów, 

Szkoła nie odpowiada za ewentualne zaginięcia lub zniszczenia rzeczy osobistych ucznia 

pozostawionych bez jego opieki, 

Uczeń  szkoły podstawowej ma obowiązek posiadać i zawsze nosić przy sobie  dzienniczek.  

Prawo wstępu do pokoju nauczycielskiego mają przewodniczący samorządów klasowych, 

przewodniczący samorządu szkolnego oraz dyżurni,  

Żaden uczeń nie ma prawa pobierać z pokoju nauczycielskiego dzienników lekcyjnych, 

Do pracowni  informatycznej   uczniowie  wchodzą wyłącznie pod opieką nauczyciela.  

Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad poszanowania zdrowia i bezpieczeństwa własnego 

i innych.  

W budynku szkolnym i jego otoczeniu nie wolno palić papierosów.  

Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.   

 

V. Wycieczki  

Uczniowie  mają możliwość zorganizowania dwóch  wycieczek  jednodniowych w ciągu roku 

szkolnego zwalniających ich z lekcji oraz dowolnej ilości wycieczek w soboty, niedziele i 

święta.  

Zasady organizowania wycieczek lub innych wyjazdów: 

- na udział ucznia w wycieczce wyraża zgodę jego rodzic, 

- dyrektor powołuje kierownika wycieczki i opiekunów grup, 

- kierownikiem na wycieczce może być każdy  nauczyciel, opiekunem grupy 

może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły)  

- kierownik wypełnia „Kartę wycieczki”, 

- uczestnicy wycieczki muszą być ubezpieczeni, 

- kierownik wycieczki i opiekunowie grup pełnią całodobową opiekę nad 

uczniami, 

- kierownik wycieczki wydaje polecenia uczestnikom i opiekunom grup,  

      a w razie wypadku podejmuje decyzje i odpowiada za nie, 

- kierownik wycieczki rozlicza wycieczkę u dyrektora  lub  
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u rodziców w ciągu 7 dni, 

- jeden opiekun przypada na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża  

z miejscowości, w której mieści się  Szkoła i nie korzysta z publicznych 

środków lokomocji, 

- jeden opiekun przypada na 15 uczniów, jeżeli wycieczka organizowana jest 

poza miejscowość, w której mieści się  Szkoła, 

- jeden opiekun przypada na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki 

kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe danej dziedziny turystyki  

nie stanowią inaczej, 

- grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.  

 

Jeżeli  w danym dniu odbywa się całodniowa wycieczka pod opieką wychowawcy, to na 

drugi dzień pytani są tylko ochotnicy z przedmiotów, które odbyły się w ostatnim dniu przed 

wycieczką.  

Przepis ten nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów. 

 

VI. Frekwencja uczniów 

Frekwencja uczniów poniżej 75 % w liceum ogólnokształcącym i poniżej 85% w szkole 

podstawowej i gimnazjum kwalifikuje klasę do wnikliwej analizy dokonywanej przez 

wychowawcę, samorząd szkolny, klasową radę rodziców i dyrekcję szkoły.  

Klasa licealna, która uzyskuje średnią frekwencję poniżej 75% i klasa szkoły podstawowej 

lub gimnazjum, która uzyskuje średnią frekwencję poniżej 85 % w danym miesiącu nie 

otrzymuje zezwolenia na wycieczkę rekreacyjną, dyskoteki , zabawy i nie uczestniczy w 

losowaniu  „szczęśliwego numerka” przez następny miesiąc.  

Zwolnienie z lekcji przez wychowawcę, dyrektora lub innego nauczyciela  jest równoznaczne 

z usprawiedliwieniem godziny.  

Każdy rodzic ma obowiązek dostarczyć na początku roku szkolnego wzory podpisów, które 

będą używane przy pisemnym usprawiedliwieniu nieobecności dziecka, 

Zwolnień uczniów z lekcji w danym dniu nauki dokonuje wychowawca klasy, nauczyciel 

uczący lub dyrektor.  

Rodzice mogą usprawiedliwić nieobecności uczniów ,dopóki frekwencja poszczególnych 

uczniów i klasy nie budzi zastrzeżeń. W przeciwnym razie wychowawca lub dyrektor szkoły 

określają specjalne rygory dotyczące usprawiedliwiania nieobecności.  

Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, 

nie później jednak niż do najbliższej godziny wychowawczej  licząc od ostatniego dnia 

nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za 

nieusprawiedliwione.  

Nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona przez rodziców, jeżeli uczeń nie uczęszczał 

do szkoły przez okres nie dłuższy  niż trzy dni. Dłuższe nieobecności wymagają zwolnienia 

lekarskiego.   



 

 

38 

Uczeń który ukończył 18 lat ma prawo do osobistego usprawiedliwiania nieobecności, jeżeli 

rodzice lub opiekunowie wyrażą na to pisemną zgodę na początku roku szkolnego.  

W szczególnych przypadkach  rodzic może usprawiedliwić również nieprzygotowanie ucznia 

do lekcji w danym dniu bez adnotacji do dziennika, 

Uczeń ma obowiązek równo z dzwonkiem zająć swoje miejsce w klasie i w ciszy czekać na 

rozpoczęcie zajęć przygotowany do lekcji, 

Spóźnienia na lekcje są karane zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania ujętym w 

statucie Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach, 

Oprócz obniżenia oceny z zachowania zgodnie z przepisami statutu, nauczyciel ma prawo 

dodatkowo ukarać   pisemną uwagą w dzienniku lub wezwać rodzica na rozmowę w 

przypadku nagminnych spóźnień ucznia, 

Spóźnienie na lekcje do 10 minut odnotowane jest w dzienniku literą „s”. Spóźnienie powyżej 

10 minut oznacza nieobecność nieusprawiedliwioną na lekcji. Niezależnie od czasu 

spóźnienia uczeń ma obowiązek  przebywać w klasie pod opieką nauczyciela. 

Spóźnienia wynikające z opóźnienia autobusów szkolnych w danym dniu, nie mogą być brane 

pod uwagę przy wystawianiu przez wychowawcę oceny semestralnej i  rocznej z zachowania, 

 

 VII. Rodzaje nagród i sposoby ich przyznawania  

W Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach stosowane są następujące nagrody: 

książkowe, rzeczowe, wycieczki  wyjścia do teatrów, kin, dyplomy wyróżnienia, pochwały i 

inne zaakceptowane przez dyrekcję.  

Koszty nagród pokrywa rada rodziców, rodzice, fundusz klasowy. Wszystkie nagrody i 

wyróżnienia odnotowuje wychowawca w dzienniku lekcyjnym .  

O ważniejszych nagrodach dyrekcja powiadamia całą społeczność szkolną poprzez: apel 

szkolny, radiowęzeł, gabloty szkolne lub w czasie spotkań z Radą Rodziców. Nagrody 

przyznawane są za:  

- wybitne osiągnięcia w nauce i wzorową frekwencję i sprawowanie,  

- udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,  

- wyróżniającą pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,  

- indywidualne, wybitne osiągnięcia przynoszące szkole zaszczyt.  

Nagrody przyznawane są przez:  

- dyrekcję,  

- Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców,  

- wychowawców i nauczycieli,  

- komisje konkursowe.  

 

 VIII. Kary  
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W przypadku wymierzenia uczniowi kary należy przestrzegać ich hierarchii zawartej w 

statucie Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach. W przypadku szczególnie 

drastycznego przewinienia uczeń może być ukarany bez zachowania hierarchii. Uczeń ma 

prawo odwołać się od kary. Sposób odwołania określa statut szkoły.  

Kary wymierzone uczniom, wychowawcy odnotowują w dzienniku lekcyjnym,  

Uczeń może być ukarany w następujący sposób: 

- upomnienie nauczyciela (wychowawcy) – ustne lub pisemne , 

- upomnienie na forum szkoły 

- obniżenie oceny z zachowania  

- list informacyjny w formie nagany do rodziców wpisany do dokumentów 

ucznia , 

- czasowe lub częściowe pozbawienie praw ucznia, 

- przeniesienie do klasy równoległej, 

- udzielenie ostatecznego ostrzeżenia przed wydaleniem ze szkoły (w formie 

pisemnego powiadomienia do rodziców), 

- wydalenie ze szkoły z możliwością ukończenia semestru, 

- wydalenie ze szkoły w trybie natychmiastowym, 

Wychowawca klasy po konsultacji z rodzicami i uczniami może wprowadzić karę pośrednią 

dla poprawy dyscypliny w klasie, aby uniknąć kar wpisywanych do dokumentów ucznia. 

IX. Tryb odwołania się od wymierzonych kar: 

1. W przypadku kar nałożonych przez wychowawcę klasy, uczniowi przysługuje 

prawo odwołania się w formie pisemnej z uzasadnieniem w terminie 7 dni do 

dyrektora szkoły. 

2. Jeżeli karę nałożył dyrektor szkoły uczniowi przysługuje prawo odwołania się w 

formie pisemnej z uzasadnieniem do organu nadzorującego szkołę w terminie do 14 

dni. 

3. Decyzja dyrektora szkoły oraz organu nadzorującego po odwołaniu jest ostateczna. 

4. W sprawach spornych, po wyczerpaniu wszystkich innych form odwoławczych, 

dotyczących zasadności udzielania uczniowi kary rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą zwrócić się o wyjaśnienie sytuacji do Rzecznika Praw Dziecka. 

X Postanowienia końcowe  

Wszelkie zmiany w Karcie Praw i Obowiązków ucznia  mogą być dokonywane na wniosek 

samorządu szkolnego na posiedzeniu rady pedagogicznej  przez głosowanie. Propozycje 

zmian do Karty Praw i Obowiązków Ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie. 

Proponowane zmiany wymagają  bezwzględnej akceptacji Rady Pedagogicznej. Do 

przestrzegania ustaleń Karty Praw i Obowiązków Ucznia obowiązani są zarówno uczniowie 

jak i nauczyciele.  

 

 

 

Przewodniczący                                                                          Przewodniczący 

Rady Pedagogicznej                                                               Samorządu Szkolnego  
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Załącznik nr 2 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 
I. Sposób oceniania i kryteria ocen 

II. Klasyfikacja śródroczna i   roczna 

III. Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego i poprawkowego 

IV. Ocena z zachowania 

 

I. Sposób oceniania i kryteria ocen 

 

1. Sposób oceniania w klasach I – III 

 

- uwagi pisemne na temat jakości wykonania zadania, podkreślające osiągnięcia i w formie 

postulatu wskazujące możliwości uniknięcia błędów, 

- uwagi ustne, które w sposób motywujący do dalszej pracy oceniają postęp dziecka 

w stosunku do przeszłości 

- ocena śródroczna ma charakter opisowy zarówno w dzienniku lekcyjnym jak i karcie 

osiągnięć ucznia (załącznik nr 7) 

- ocena  roczna jest oceną opisową 

 

      W klasach I – III ocenianie opisowe ma charakter wspomagający, odbywa się w klasie 

podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonane polecenia, 

chwali za wysiłek, wkład pracy, trafne wnioski, oryginalność myślenia, staranność, 

systematyczność, chęci, zaangażowanie ucznia w proces dydaktyczny. Nagradza uśmiechem, 

pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. 

Podkreśla osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi. 

        Nauczyciel stosuje dostępne sposoby oceniania wspomagającego np. obserwuje ucznia i 

jego pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje prac używając oceny słownej : 

- wspaniale, 

- bardzo dobrze, 

- dobrze, 

- musisz jeszcze popracować, 

stosuje naklejki lub pieczątki nagradzające prace pisemne uczniów i motywuje do dalszego 

wysiłku. 

      Nauczyciel wpisuje obserwacje o postępach ucznia poszczególnych aktywności do 

zmodyfikowanego dziennika lekcyjnego w formie: 

A  - znakomicie 

B – dobrze 

C – zadawalająco 

D – niezadawalająco 

oraz podsumowuje pracę dziecka w każdym miesiącu z edukacji polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej, artystycznej i ruchowo – motorycznej 
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2. Sposób oceniania w klasach IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum 

ogólnokształcącym 

a) ocenianie bieżące, podsumowujące i motywacyjne 

Ustala się następującą skalę ocen bieżących, podsumowujących i motywacyjnych: 

6, 

5-,5,5+, 

4-,4,4+, 

3-,3,3+, 

2-,2,2+ 

1, 1+ 

Nauczyciele oceniają zgodnie z kryterium procentowym: 

dla klas IV – VI – szkoły podstawowej: 

powyżej 100% podstawy programowej - celujący, 

100% - 85% podstawy programowej – bardzo dobry 

84% - 70% podstawy programowej – dobry 

69% - 51% podstawy programowej – dostateczny 

50% - 32% podstawy programowej – dopuszczający 

poniżej 32% podstawy programowej – niedostateczny 

dla gimnazjum i liceum: 

powyżej 100% podstawy programowej – celujący 

100% - 90% podstawy programowej – bardzo dobry 

89% - 70% podstawy programowej – dobry 

69 % - 55% podstawy programowej – dostateczny 

54% - 40% podstawy programowej – dopuszczający 

poniżej 40% podstawy programowej – niedostateczny 

    Przy dolnej granicy punktacji do oceny otrzymanej  przez ucznia nauczyciel dopisuje znak 

„-‘’, przy górnej punktacji – znak „+”. 

 

       Oceny bieżące  dostarczają informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności na 

poszczególnych jednostkach lekcyjnych oraz pomagają uczniowi  rozpoznać i zrozumieć  

swoje mocne  i słabe strony, dają wskazówki do dalszej pracy. 

       Są to oceny za : odpowiedzi ustne, kartkówki z materiału zrealizowanego na ostatnich 

dwóch jednostkach lekcyjnych ( trwające do 15 minut), pracę domową, ćwiczenia 

wykonywane na zajęciach lekcyjnych samodzielnie lub w grupach. W zależności od rodzaju 

prowadzonego przedmiotu nauczyciel ma prawo wprowadzić ocenianie bieżące z innych 

aktywności, jeżeli są one uwzględnione w indywidualnym systemie oceniania i nagradzania 

ucznia.  

Ocenianie uczniów powinno być systematyczne i obejmować różne formy. W ciągu semestru 

uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących:   

· 3 w przypadku 1 godziny zajęć w tygodniu,  

· 4 w przypadku 2 godzin zajęć w tygodniu,  

· 5 w przypadku 3 godzin zajęć w tygodniu,  

· 6 w przypadku 4 godzin zajęć w tygodniu,  

· 7 w przypadku 5 godzin zajęć w tygodniu. 
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  Oceny podsumowujące  sprawdzają postępy ucznia i dostarczają informacji o efektywności 

nauczania oraz pomagają w adoptowaniu planu nauczania w ciągu roku szkolnego w 

zależności od osiągniętych przez uczniów rezultatów . 

       Są to oceny ze: sprawdzianów pisemnych i praktycznych obejmujących każdy dział 

programowy, (mogą zawierać dodatkowe zadania dla uczniów wyróżniających się  na ocenę 

celującą), testów obiektywnych zawierających ograniczoną liczbę poprawnych odpowiedzi, 

testów subiektywnych zawierających różne formy zadań, prac klasowych w formie opisowej, 

dyktand. Testy obiektywne i subiektywne są punktowane. 

       O terminie pracy ocenianej oceną podsumowującą uczniowie muszą być poinformowani 

co najmniej na jeden tydzień wcześniej i fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

Sprawdzian ponadto musi zostać poprzedzony przygotowaniami. Po sprawdzeniu wyżej 

wymienionych prac w terminie  nie przekraczającym dwóch tygodni, powinno odbyć się 

omówienie i poprawa pracy lub sprawdzianu. Może się odbyć tylko jeden zapowiedziany 

sprawdzian lub praca klasowa  w ciągu jednego dnia zajęć edukacyjnych, z tym, że w ciągu 

tygodnia nie więcej, niż dwie prace oceniane oceną podsumowującą w tygodniu. 

Oceny podsumowujące wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.  Są one 

obowiązkowe. Uczeń musi uzyskać co najmniej 50% ilości ocen podsumowujących. 

Uzupełnienie ocen podsumowujących powinno się odbyć w ciągu trzech tygodni  od daty 

pisania pracy przez klasę w formie ustnej lub pisemnej /do uzgodnienia z nauczycielem/. W 

przypadku długiej, usprawiedliwionej absencji, nauczyciel uzgadnia z uczniem termin 

sprawdzianu. Uczeń może na własną prośbę w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny 

podsumowującej / w formie ustalonej przez nauczyciela/ poprawić pracę z której otrzymał 

ocenę niedostateczną. Ocena poprawiona zostaje wpisana do dziennika lekcyjnego obok 

oceny pierwszej. Poprawić ocenę podsumowującą można tylko jeden raz. 

- wprowadza się wewnętrzny egzamin gimnazjalny i sprawdzian po VI klasie, które są 

oceniane wg standardów komisji egzaminacyjnej. 

 

      Celem ocen motywacyjnych jest uznanie wysiłku i wkładu pracy dziecka, jego 

oryginalności myślenia, systematyczności pracy oraz aktywizacja zarówno grupowa, jak 

i indywidualna.  

      Są to oceny za aktywność, estetykę pracy, recytację, pracę dodatkową „zadania dla 

chętnych”, pracę w grupach, udział w konkursach przedmiotowych, kołach zainteresowań, 

olimpiadach. Oceny motywacyjne mogą być wyrażane oceną cyfrową lub znakiem 

arytmetycznym „+”, „-‘’.  

      Za aktywny udział w lekcji uczeń  otrzymuje plus. Po otrzymaniu trzech plusów uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. W szczególnych przypadkach, jeśli wiedza ucznia wykracza 

znacznie ponad podstawę programową, lub jeśli wykazuje on oryginalny tok myślenia, stawia 

trafne, ciekawe wnioski, uczeń może otrzymać ocenę motywacyjną celującą, zamiast znaku 

plus. Nauczyciele mają prawo stosować dodatkowo inne formy nagradzania uczniów oceną 

motywacyjną, uwzględniające samoocenę i ocenę klasy, jeśli określone są one w 

indywidualnych systemach oceniania i nagradzania uczniów. 

     Za nieprzygotowanie do lekcji uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymuje minus, a 

uczeń liceum ogólnokształcącego  znak - n. p. ( nie przygotowany). Otrzymanie trzeciego 

minusa w szkole podstawowej i gimnazjum równa się ocenie niedostatecznej. Uczeń liceum 
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ogólnokształcącego może być w semestrze nie przygotowany do zajęć lekcyjnych jeden raz. 

Za każde kolejne nie przygotowanie do zajęć uczeń liceum ogólnokształcącego otrzymuje 

ocenę niedostateczną. Za nieprzygotowanie do lekcji uznaje się: brak zadanej pisemnej i 

ustnej pracy domowej, nieznajomość zadanego tekstu literackiego, brak zeszytów 

przedmiotowych lub zeszytów ćwiczeń, brak stroju gimnastycznego na lekcje wychowania 

fizycznego, brak przyborów geometrycznych, atlasów, czy materiałów na lekcje sztuki: 

plastyki i muzyki. Nieprzygotowanie do zajęć uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na 

początku lekcji. Za nie przygotowanie, które nie zostało zgłoszone przed rozpoczęciem zajęć, 

uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. 

 

a) kryteria ocen  rocznych 

 

Ustala się następującą skalę ocen  rocznych: 

celujący, 

bardzo dobry, 

dobry, 

dostateczny, 

dopuszczający,  

niedostateczny. 

 

- stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija  własne uzdolnienia oraz biegle posługuje 

się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązanie nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, odnosi sukcesy 

na konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych, 

 

- stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami wykorzystując je w 

innych dziedzinach nauki, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 

ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

problemów życia codziennego, 

 

- stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, czasami 

stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów życia codziennego, 

 

- stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie  wymagań zawartych w podstawach programowych, rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie trudności, 
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- stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach nie 

uniemożliwiają mu dalszego zdobywania wiedzy z danego przedmiotu, rozwiązuje 

typowe zadania o elementarnym stopniu trudności z pomocą nauczyciela, 

 

- stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie 

rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

 Szczegółowe kryteria ocen z każdego przedmiotu dla każdego poziomu nauczania ujęte są w 

indywidualnych systemach oceniania i nagradzania uczniów. 

 

c) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, sztuki: plastyki i muzyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

d)Kryteria ocen z religii i etyki zawarte są w indywidualnym systemie oceniania i nagradzania 

uczniów z religii i etyki opracowanym na podstawie odrębnych przepisów. 

e) Semestralna i roczna ocena z religii lub etyki wliczana jest do średniej ocen ucznia. 

 

II. Klasyfikacja śródroczna i  roczna 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, 

określonym w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z 

zachowania. Odbywa się ono  w styczniu. 

 

2. Klasyfikowanie  roczne odbywa się w czerwcu i polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych , będących wypadkową oceny śródrocznej oraz oceny z zachowania. 

 

3. Ocena śródroczna i  roczna w klasach I – III oraz ocena z zachowania są to oceny opisowe, 

przy czym ocena śródroczna może być dodatkowo przedstawiona w karcie osiągnięć 

ucznia (załącznik nr 7) 

 

4. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej. 

 

5. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtórzeniu klasy 

przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza 



 

 

45 

lub publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej oraz w porozumieniu z rodzicami.  

 

6. Ocena śródroczna i  roczna od klasy IV szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum 

ogólnokształcącym wyrażona jest w skali 1-6 oraz oceny z zachowania. 

 

7. Ocena śródroczna i  roczna ustalana jest na podstawie uzyskanych przez ucznia ocen 

cząstkowych, przy czym nie jest ona ich średnią arytmetyczną. 

 

8. W przypadku przedmiotu realizowanego przez jedna godzinę w tygodniu podstawa do 

wystawienia oceny śródrocznej lub  rocznej są minimum trzy oceny cząstkowe, w tym 

jedna motywacyjna, a w przypadku przedmiotu realizowanego przez więcej niż jedną 

godzinę w tygodniu – pięć ocen cząstkowych, w tym dwie motywacyjne. 

 

9. Przed  rocznym ( semestralnym)  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o 

przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

 

10 Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do 

średniej ocen wlicza się ocenę z tych zajęć.  

 

11. O ocenach klasyfikacyjnych uczeń jest informowany  na pięć dni kalendarzowych przed 

klasyfikacją śródroczną i  roczną. 

 

12. W przypadku zagrożenia  oceną niedostateczną, rodzice otrzymują informację pisemną na 

miesiąc przed zatwierdzeniem wyników semestralnych i  rocznych. 

 

13. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę z zachowania wychowawcy klas. 

 

14. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna semestralna zobowiązuje ucznia do 

zaliczenia w formie ustnej lub pisemnej ( po uzgodnieniu z nauczycielem) materiału 

przewidzianego na realizację w pierwszym semestrze w ciągu trwania drugiego semestru, 

lecz nie później, niż na miesiąc przed zatwierdzeniem ocen  rocznych przez Radę 

Pedagogiczną. 

 

15. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może  być zmieniona  

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, który odbywa się w pierwszym tygodniu 

września ( jest to ostatni tydzień wakacji w Grecji). 

 

16. Zasady i tryb przeprowadzenia egzaminu poprawkowego ujęte są w paragrafie III. 

 

17. Uczeń i jego rodzice mają prawo do odwołania się do Dyrektora Szkoły od oceny 

klasyfikacyjnej  wystawionej przez nauczyciela. 
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18. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości konsultacji i zebrań z rodzicami, którzy nie 

kontaktują się z wychowawca klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, 

nie kontrolujący dzienniczków, zeszytów i zeszytów ćwiczeń, nie mogą w żadnym 

przypadku kwestionować oceny semestralnej i  rocznej, powołując się na brak informacji 

o postępach ucznia w nauce i przewidywanych dla niego ocenach semestralnych i  

rocznych. 

 

19. Dyrektor może po sprawdzeniu prac pisemnych ucznia, ocen cząstkowych i jego 

frekwencji wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego, jeśli wątpliwe 

są podstawy do wystawienia przez nauczyciela oceny klasyfikacyjnej. 

 

 

20. W przypadku zajęć wychowania fizycznego i informatyki uczeń może być zwolniony z 

zajęć na czas określony przez Dyrektora Szkoły na podstawie opinii  o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach danego ucznia, wydanej przez lekarza. 

 

21. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 

 

22. Zasady klasyfikowania uczniów realizujących uzupełniający i ramowy plan nauczania w 

systemie kształcenia na odległość określone są w załączniku nr 4  niniejszego statutu. 

 

III .Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i 

sprawdzającego. 

1. Egzamin poprawkowy 

 

1.1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna  roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

1.2. Egzamin poprawkowy wyznacza się uczniowi, który otrzymał ocenę  roczną 

niedostateczną z jednego przedmiotu. 

 

 

1.3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej 

w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, uczeń, który uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu ma prawo do zdawania egzaminu 

poprawkowego z tego przedmiotu jeden raz podczas nauki na danym etapie 

edukacyjnym. 

 

1.4. W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może zezwolić na przeprowadzenie 

dwóch egzaminów poprawkowych w jednym roku szkolnym, ale tylko jeden raz podczas 

nauki na danym etapie edukacyjnym. 
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1.5. W szczególnych przypadkach, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły 

podstawowej i gimnazjum, na wniosek psychologa szkolnego Rada Pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. Decyzję w tej sprawie Rada Pedagogiczna 

podejmuje  na ostatnim posiedzeniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego. 

 

1.6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej trwającej dwie godziny zegarowe 

oraz części ustnej, podczas której każdy uczeń odpowiada po wylosowaniu zestawu pytań 

lub zadań  i po uprzednim 20 minutowym przygotowaniu na trzy pytania umieszczone w 

zestawie. 

 

1.7. Egzaminator przygotowuje część pisemną i część ustną zawierającą pięć zestawów 

z pytaniami lub zadaniami dla każdego ucznia  na poziomie wymagan na wszystkie 

oceny i składa dyrektorowi szkoły przed zakończeniem roku szkolnego. 

 

1.8. Egzamin ze sztuki: muzyki, plastyki, a także informatyki, technologii informacyjnej 

składa się z części teoretycznej i praktycznej, a z wychowania fizycznego ma formę 

ćwiczeń praktycznych. 

 

1.9. Dokładny termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w pierwszych 

dniach września przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

 

1.10.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, którą powołuję dyrektor na Radzie   

        Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji  rocznej. 

 

 

1.11.W skład komisji wchodzą: 

- dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel, który ustalił ocenę klasyfikacyjną niedostateczną, jako egzaminator, 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji. 

Nauczyciel, który ustalił ocenę klasyfikacyjna niedostateczną, ma prawo zrezygnować 

z prowadzenia egzaminu. W takim wypadku obowiązki egzaminatora przejmuje członek 

komisji egzaminacyjnej. 

 

1.12. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół (załącznik nr 9) do którego 

     załącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych. 

 

1.13. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice ucznia. 
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2. Egzamin klasyfikacyjny 

 

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

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

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

 

2.2. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo zdawać egzaminy 

klasyfikacyjne, w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę rodziców rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

 

2.3.Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu podejmuje rada pedagogiczna na podstawie 

podania rodziców z prośbą o egzamin klasyfikacyjny dla ucznia. 

 

2.4.Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły, a w przypadku nieobecności 

usprawiedliwionych ucznia, w porozumieniu z  jego rodzicami . 

 

2.5. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

- dyrektor szkoły – przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na danym poziomie nauczania – 

egzaminator 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – członek komisji 

- w egzaminie mogą uczestniczyć rodzice ucznia w charakterze obserwatorów. 

 

 

2.6.W ciągu jednego dnia uczeń może zdawać nie więcej niż dwa egzaminy klasyfikacyjne z 

dwóch zajęć edukacyjnych. 

 

2.7.Egzamin składa się z części pisemnej, na którą przeznacza się dwie godziny zegarowe i 

części ustnej, podczas której po 20 minutowym przygotowaniu odpowiedzi na trzy pytania 

lub zadania znajdujące się w wybranym przez ucznia zestawie uczeń udziela odpowiedzi 

ustnych. Część pisemną i ustną przygotowuje egzaminator. 

 

2.8.Egzaminator przygotowuje pięć zestawów pytań lub zadań do wyboru na poziomie 

wymagań na wszystkie oceny ujęte w indywidualnym systemie oceniania i nagradzania 

uczniów z danych zajęć edukacyjnych. 

 

2.9. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje przedmiotów: bloku przedmiotowego sztuka 

(muzyka, plastyka), a także wychowanie fizyczne. 

 

2.10.Z przebiegu egzaminu zostaje sporządzony protokół, opatrzony podpisami komisji do 

którego zostaje dołączona praca pisemna ucznia , zbiór pytań lub zadań przygotowanych na 

część ustną egzaminu, wybrany przez ucznia zestaw pytań oraz zwięzła informacja o 

odpowiedziach ustnych ucznia (załącznik nr 9). 
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2.11.Ocena ustalona na egzaminie klasyfikacyjnym jest oceną ostateczną. 

 

2.12.Tryb przeprowadzenia egzaminów końcowych kształcenia na odległość określają te 

same przepisy. 

 

3. Egzamin sprawdzający 

 

3.1. Rodzice ucznia maja prawo odwołania się od zaproponowanej przez nauczyciela oceny  

rocznej z przedmiotu nauczania 

 

3.2. Odwołanie , w formie umotywowanego podania, kierowane jest do dyrektora Zespołu 

Szkół po Radzie Klasyfikacyjnej  rocznej lub semestralnej. 

 

3.3. Dyrektor szkoły, po sprawdzeniu prac pisemnych ucznia z danego przedmiotu, 

frekwencji, ocen bieżących, podsumowujących i motywacyjnych, może podjąć decyzję o 

przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego, gdy nie wynika jednoznacznie z ocen 

otrzymanych przez ucznia w pierwszym i drugim semestrze zakwestionowana przez 

rodziców ocena  roczna lub została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 

 

3.4. Egzamin sprawdzający odbywa się przed zatwierdzeniem wyników końcowej lub 

semestralnej klasyfikacji. 

 

3.5. Tryb przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej jest taki sam, jak w 

przypadku egzaminu poprawkowego. 

 

3.6. Skład komisji poszerzony jest o dodatkowego nauczyciela takiego samego lub 

pokrewnego przedmiotu. 

 

3.7. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

IV. Ocena z zachowania 

1. Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i życiu szkoły, kulturze 

osobistej, prawidłowego funkcjonowania w środowisku szkolnym, respektowania zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

 

2.  Ocena z zachowania nie ma wpływu na : 

- oceny z przedmiotów nauczania, 

- promocję lub ukończenie szkoły
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3. Tryb i zasady wystawiania oceny z zachowania 

 

3.1. Ocena z zachowania w klasach I – III jest opisowa. 

 

3.2. Ocenę z zachowania semestralną i  roczną począwszy od klasy IV szkoły  

podstawowej, ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne. 

 

3.3.Oceny z zachowania przedstawia uczniom wychowawca klasy, biorąc pod uwagę 

samoocenę ucznia, po konsultacji z samorządem klasowym, na siedem dni przed 

ustalonym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

3.4.O zagrożeniu oceną naganną wychowawca powinien poinformować rodziców ucznia 

pisemnie na siedem dni przez klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

3.5. W sytuacji, gdy uczeń zasłużył na ocenę naganną po ww. terminie , należy 

natychmiast powiadomić rodziców i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym 

z potwierdzeniem podpisu wychowawcy i rodzica. 

 

3.6. Na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej wychowawca przedstawia 

propozycję oceny z zachowania i wysłuchuje opinii Rady Pedagogicznej. 

 

3.7. Propozycja oceny z zachowania winna uwzględniać stopień zaangażowania ucznia w 

realizację celów statutowych szkoły, udzielane nagrody i wyróżnienia, jak i udzielane 

kary porządkowe. 

 

3.8. Ocena ustalona przez wychowawcę na posiedzeniu zatwierdzającym klasyfikację jest 

ostateczna. 

 

3.9. Uwzględniając konieczność zmniejszenia absencji uczniów na zajęciach 

obowiązkowych, w tym absencji nieusprawiedliwionej ustala się: 

- nieobecności na zajęciach powinny być usprawiedliwione przez rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia na bieżąco, nie później niż w ciągu 7 dni 

- respektowane jest pisemne usprawiedliwienie przez rodziców nieobecności do 3 dni, 

- w przypadku dłuższej nieobecności wymagane jest zwolnienie lekarskie, 

- w przypadkach losowych, kiedy nie jest możliwe uzyskanie przez rodzica   

zaświadczenia lekarskiego usprawiedliwiającego dłuższą niż trzy dni nieobecność  

ucznia, wychowawca zobowiązany jest osobiście ustalić przyczyny nieobecności ucznia i  

w formie pisemnej poinformować Dyrektora Szkoły,  

- uczniowie liceum maja prawo do usprawiedliwienia dwóch dni  w semestrze przez  

rodziców lub samodzielnie jeżeli osiągną pełnoletniość – na pozostałe dni wymagane jest 

wyłącznie zaświadczenie lekarskie – pojedyncze godziny nie będą usprawiedliwiane
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4. Treść oceny z zachowania 

Zasadniczy wpływ na ocenę mają: 

- stosunek do obowiązków szkolnych, 

- kultura osobista, 

- funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, 

- aktywność społeczna – przestrzeganie norm współżycia społecznego oraz  aktywność 

na forum klasy, szkoły, środowiska. 

 

4.1. Ocena stosunku do obowiązków szkolnych uwzględnia: 

a) sumienność i pilność w nauce, 

b) systematyczność przygotowania do lekcji, 

c) przezwyciężanie trudności w nauce ( wytrwałość, samodzielność) 

d) regularność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne ( brak spóźnień 

i nieusprawiedliwionych nieobecności) 

e) sumienność w wykonywaniu dodatkowych zadań na rzecz klasy, szkoły, 

odpowiedzialność przy wywiązywaniu się z podjętych obowiązków, 

f) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień ( udział w kołach zainteresowań, 

zajęciach sportowych, konkursach, olimpiadach przedmiotowych) 

g) dbałość o dobre imię szkoły, 

h) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

i) posiadanie dzienniczka ucznia w szkole podstawowej. 

 

4.2.. Ocena kultury osobistej uwzględnia: 

a) sposób bycia nie naruszający godności osobistej i godności innych, 

b) szacunek do nauczycieli i pracowników szkoły, 

c) uczciwość, 

d) dbałość o kulturę słowa i dyskusji, takt, 

e) reagowanie na zło, przemoc, wulgarne zachowanie lub zachowanie uwłaczające 

godności innych, 

f) troska o własne zdrowie, nieuleganie nałogom, 

g) dbałość o swój wygląd, schludny strój i fryzurę zgodnie z zasadami przyjętymi 

w szkole,  

h) dbałość o dobre imię polskiego narodu w środowisku greckim, 

 

4.3 Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej: 

a) wywiązywanie się z obowiązków w zakresie przyjętych zadań szkolnych, 

b) poszanowanie ludzkiej pracy, 

c) troska o mienie szkolne, publiczne i osobiste, 

d) życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

 

  4.4. Aktywność społeczna 

(Ocena stopnia przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego oraz jego 

aktywności na forum klasy i szkoły, poza szkołą w stosunku do rówieśników, osób 

dorosłych, zarówno w środowisku polskim, jak i greckim ) uwzględnia: 
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a) udział w pracach społecznych  na rzecz klasy, szkoły, środowiska, dbałość o ład 

i porządek w otoczeniu ucznia, estetykę pomieszczeń, troska o zieleń w szkole 

i otoczeniu, 

b) dbałość o środowisko naturalne w kraju zamieszkania, 

c) współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu klasowego ( organizacji, kół 

zainteresowań), 

d) pomoc kolegom w nauce, 

e) troska o zdrowie rówieśników i osób dorosłych, 

f) udział w pozaszkolnych zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach, 

g) reprezentowanie szkoły w środowisku greckim. 

h) poszanowanie kultury, tradycji i wyznania w kraju zamieszkania i pochodzenia, 

i) poszanowanie świąt i symboli narodowych kraju zamieszkania i pochodzenia, 

 

5. Kryteria oceny z zachowania: 

 

5.1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

- sumiennie wykonuje obowiązki szkolne, wywiązuje się w terminie z powierzonych mu 

zadań (w tym obowiązków dyżurnego) nie podlegających ocenie przedmiotowej 

- bezwzględnie przestrzega praw i zasad obowiązujących w szkole, szczególnie jeśli 

chodzi o reguły dotyczące stroju zawarte w Karcie Praw i Obowiązków Ucznia (wersja 

zgłoszona: bezwzględnie przestrzega stosownego wyglądu określonego w Karcie Praw i 

Obowiązków Ucznia) 

- odznacza się wzorowa postawą moralną i wysoką kulturą osobistą w szkole i poza nią 

- chętnie podejmuje prace na rzecz szkoły (przynajmniej 1 udokumentowana w trakcie 

semestru), uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych i klasowych (np. 

wyjścia na imprezy kulturalne lub sportowe, obowiązkowe wyjazdy), bierze aktywny 

udział w życiu klasy 

- reprezentuje szkołę na zewnątrz i/lub bierze udział w przygotowaniu imprez 

ogólnoszkolnych 

- dba o mienie szkoły, szanuje własność innych 

- swoim zachowaniem i staraniem o dobre wyniki w nauce daje przykład innym 

- dba o dobre imię szkoły i Polaków w swoim środowisku 

- okazuje szacunek i życzliwość innym ludziom, jest koleżeński 

- wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, nie spóźnia się, nie ma uwag 

- otrzymał w ciągu semestru przynajmniej 1 pochwałę odnotowaną w dzienniku 

 

5.2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w terminie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków i zadań 

- przestrzega praw i zasad obowiązujących w szkole, bezwzględnie przestrzega 

stosownego wyglądu określonego w Karcie Praw i Obowiązków Ucznia 

- jest obecny na imprezach ogólnoszkolnych i klasowych, uczestniczy w ich 

przygotowywaniu, uczestniczy w obowiązkowych wyjściach i wyjazdach na imprezy 

kulturalne lub sportowe 
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- jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń, a postawa w stosunku do otoczenia 

nacechowana jest życzliwością i szacunkiem 

- dba o dobre imię szkoły i Polaków w swoim środowisku 

- dba o mienie szkoły, szanuje własność innych 

- otrzymał nie więcej niż 1 uwagę w ciągu semestru 

- nieobecności nieusprawiedliwione nie przekraczają 6 godzin, a ilość spóźnień 3 razy w 

ciągu semestru 

 

5.3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- stara się sumiennie wywiązywać z obowiązków szkolnych 

- nie unika uczestnictwa w imprezach szkolnych i klasowych, obowiązkowych wyjściach 

itp. 

- jego zachowanie nie stoi w rażącej sprzeczności z zasadami i prawami obowiązującymi 

w szkole, dostosowuje się do uwag nauczycieli korygujących jego zachowanie 

- stara się o to, by jego zachowanie w szkole i poza nią było zgodne z normami 

współżycia społecznego 

-  jego postawa nie narusza dobrego imienia szkoły i Polaków w swym środowisku 

- nie niszczy szkolnej i cudzej własności 

- w ciągu semestru nie przekroczył limitu 4 uwag, nie ma upomnienia wychowawcy 

- nieobecności nieusprawiedliwione nie przekraczają 12 godzin, a ilość spóźnień 5 razy w 

ciągu semestru 

 

5.4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

- stara się wywiązywać się z obowiązków szkolnych 

- w razie nieprzestrzegania praw i zasad obowiązujących w szkole przyjmuje 

i dostosowuje się do uwag nauczycieli, korygujących jego zachowanie 

- próbuje przestrzegać zasad współżycia społecznego, unikać wulgaryzmów 

- nie wywołuje i stara się nie brać udziału w sytuacjach, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu własnemu lub innych lub naruszyć czyjąś godność osobistą 

- w ciągu semestru nie przekracza limitu 10 uwag, może mieć 1 upomnienie 

wychowawcy klasy 

- w ciągu semestru nie przekroczył ilości 20 godzin nieusprawiedliwionych oraz 10 

spóźnień 

 

5.5.ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

- nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych 

- dopuszcza się rażących uchybień w stosunku do praw i zasad obowiązujących w szkole, 

pomimo środków wychowawczych nie podejmuje prób poprawy swego zachowania 

- jego postępowanie stoi w sprzeczności z przyjętymi normami współżycia społecznego 

- prezentuje lekceważącą lub agresywną postawę w stosunku do kolegów i pracowników 

w szkoły, używa wulgarnych słów i gestów 

- lekceważy obowiązek uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, imprezach klasowych 

i szkolnych, wyjściach na imprezy kulturalne, sportowe lub inne przewidziane dla danej 

klasy 
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- swoim zachowaniem naraża na szwank dobre imię szkoły i Polaków w swym 

środowisku 

- przekroczył limit 10 uwag  w ciągu semestru, otrzymał też więcej niż 1 upomnienie 

wychowawcy 

- w ciągu semestru ma ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych i ponad 10 spóźnień 

 

5.6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń: 

- którego zachowanie notorycznie stoi w sprzeczności z prawami i zasadami 

obowiązującymi w szkole i który mimo środków wychowawczych nie podejmuje prób 

naprawy swego zachowania 

- który nie przestrzega norm współżycia społecznego, w stosunku do innych zachowuje 

się w sposób lekceważący i agresywny, narusza godność własną innych osób 

- który powoduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych 

Ocenę naganną otrzymuje automatycznie uczeń, który: 

 

a) dopuścił się używania alkoholu lub innych substancji odurzających na terenie szkoły 

lub na imprezie organizowanej przez szkołę, rozprowadzał środki odurzające lub 

nakłaniał bądź zmuszał innych do w/w zachowań. 

b) dopuścił się aktów przemocy w stosunku do innych (bicie, zastraszanie, znęcanie się 

fizyczne lub psychiczne nad kolegami) 

c) uczestniczył w kradzieży lub z premedytacją niszczył mienie cudze bądź szkolne 

d) w drastyczny sposób naraził na szwank dobre imię szkoły i Polaków 

e) nakłaniał bądź zmuszał innych do w/w zachowań 

f) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z 

rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania 

 

g) uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a 

uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

 

5.7. Uwagi dotyczące kryteriów oceny z zachowania 

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( sytuacja rodzinna, zdrowotna) 

wychowawca może nie brać pod uwagę frekwencji – wskazane jest wówczas zasięgnięcie 

opinii psychologa szkolnego. 

2) Wychowawca podliczając spóźnienia nie uwzględnia sytuacji wynikłych ze spóźnień 

autobusów szkolnych lub strajków komunikacji miejskiej; spóźnienia takie oznaczane są 

literą A 

3) Osoba ukarana naganą dyrektora szkoły nie może w danym semestrze otrzymać oceny 

wyższej niż nieodpowiednia. 

4) W przypadku ocen nieodpowiedniej i nagannej uczeń nie musi spełniać wszystkich 

kryteriów przewidzianych na te oceny. 
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5) Za ocenę wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą. 

6) Jeśli uczeń popełni poważne wykroczenie w okresie pomiędzy ustaleniem oceny z 

zachowania a jej zatwierdzeniem przez Radę Pedagogiczną, wychowawca klasy może 

ocenę zmienić, informując o powyższym fakcie rodziców ucznia, dyrektora i Radę 

Pedagogiczną.  

7) Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania, natomiast przy 

jej wystawianiu liczą się chęci ucznia i jego starania o osiągnięcie dobrych wyników 

w nauce, jak również jego stosunek do obowiązków szkolnych – przygotowanie do 

lekcji, posiadanie wymaganych przez nauczyciela pomocy naukowych. 

6. Tryb odwoływania się od oceny z zachowania 

6.1. Uczeń ma prawo do: 

a) samooceny swojego zachowania , 

b) opiniowania projektu oceny z zachowania przez swoich kolegów, 

c) odwołania się od oceny z zachowania ustalonej przez wychowawcę klasy, jeżeli jego 

zdaniem oraz zdaniem jego rodziców ocena ta jest zaniżona. 

6.2. Pisemne odwołanie rodziców ucznia  składa się do dyrektora szkoły po Radzie 

Klasyfikacyjnej semestralnej lub  rocznej. 

6.3. Dyrektor szkoły powołuje Zespół Wychowawczy złożony z dyrektora szkoły, 

wychowawcy klasy, dwóch nauczycieli uczących ucznia w danym roku szkolnym, 

Rzecznika Praw Ucznia, psychologa, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, 

przedstawiciela Rady Rodziców. 

 

6.4. Zespół Wychowawczy  po wysłuchaniu zainteresowanych stron tj. ucznia, jego 

rodziców, przedstawiciela samorządu klasowego, oraz po możliwie szerokim 

zbadaniu przedmiotu odwołania, ustala ocenę z zachowania odwołującego się ucznia oraz 

sporządza protokół Zespołu Wychowawczego. 

 

6.5. Ocena ustalona przez Zespół Wychowawczy nie może być niższa od oceny 

wystawionej przez wychowawcę i jest ona ostateczna.  

 

6.6.Fakt odwołania się rodziców ucznia od oceny z zachowania, jak i ustalona ostateczna 

decyzja są odnotowane w protokole  Zatwierdzającej Rady Pedagogicznej. 

 

6.7. Oceny z zachowania ustalone za ostatni okres roku szkolnego są ocenami rocznymi, 

uwzględniającymi zachowanie ucznia w całym roku szkolnym. 

 

6.8. Nauczyciel ma prawo do opiniowania oceny z zachowania jaką zamierza wystawić 

wychowawca klasy, 

 

6.9.Wychowawca ma prawo do wystawienia oceny okresowej z zachowania z 

uwzględnieniem opinii innych nauczycieli i uczniów danej klasy. 

 

Indywidualne systemy oceniania i nagradzania uczniów ze względu na objętość 

przechowywane są w szkole i mogą być udostępniane za zgodą ich autorów. 
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Załącznik nr 3 

Program wychowawczy szkoły 

 

Program opracowany po dokonaniu ewaluacji działań wychowawczych w szkole w roku 

szkolnym 2010/11  

przez zespół w składzie : 

 

 

psycholog Mariola Kochanowicz 

nauczyciel nauczania zintegrowanego  Małgorzata Purgat   

nauczyciel języka polskiego Katarzyna Świergosz 

 

Ateny 22 czerwiec 2011 r. 

 

 

WYCHOWANIE Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie 

pełni dojrzałości: fizycznej psychicznej, społecznej i duchowej. 

 

PROFILAKTYKA to proces, wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i 

likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.   

 

Wyróżnia się trzy rodzaje profilaktyki: 

 Pierwszorzędową- polegającą na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu 

zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami 

życia. Skierowana będzie do grupy niskiego ryzyka, to znaczy do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. Jej celem jest opóźnianie inicjacji i zachęcanie do abstynencji. 

Obejmować będzie trzy rodzaje działań, działania informacyjne, edukację 

psychologiczną i uczenia umiejętności społecznych oraz działania alternatywne. 

 Drugorzędową- ukierunkowaną na ujawnianie osób o najwyższym ryzyku 

dysfunkcjonalności i na pomaganiu im w redukcji tego ryzyka. Jej celem będzie zatem 

ograniczanie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, i umożliwienie wycofania się z 

zachowań ryzykownych. 

 Trzeciorzędowa- prowadzoną tylko przez instytucje specjalistyczne, a rozumianą jako 

interwencję po wystąpieniu dysfunkcji, w celu przeciwdziałania pogłębianiu się 

procesu chorobowego.  

 

Podstawy prawne : 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.  

2. Ustawa –Karta Nauczyciela  

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art.70 ust.1; 

4. Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998r.  

5. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. ( Dz.U.Nr 120) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 

człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 
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życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999r. Nr 67, poz. 756 i Dz. U. z 

2002 r. Nr. 121, poz.1037) 

7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111 poz. 

535) 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu 

organizowania i promowania działalności  w promocji zdrowia psychicznego i 

zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U.Nr. 112, poz.537) 

9. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz.  U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. Z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, 

poz. 763) 

10. uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie 

przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich; 

11. rezolucja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.  w sprawie 

opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania 

seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476); 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26  poz. 226)  

 

13. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 

468);14. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55)  

 

Misja Szkoły 

Misję Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach jest takie kształcenie uczniów, aby 

wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie i w 

środowisku kraju aktualnego pobytu, a w szczególności do zdobywania dalszej wiedzy. 

Każdy uczeń jest traktowany jak osoba o niepowtarzalnej historii i drodze życiowej a 

jednocześnie jest członkiem grupy organizującej życie społeczne na emigracji.  

Chcemy aby szkoła realizowała harmonijnie funkcję dydaktyczną wychowawczą i 

opiekuńczą, stwarzając możliwości aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i 

uznając przy tym za niezwykłe istotne zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz ich 

rodziców w odniesieniu do oferty edukacyjnej Szkoły. Dążymy do przygotowania uczniów do 

podejmowania trafnych decyzji, samodzielnego myślenia oraz aktywnego udziału w życiu 

społecznym . 

Rozwijanie w uczniach postaw ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur 

Dbamy o wysoką jakość usług edukacyjnych, profesjonalizm pracy pedagogicznej , 

tworzymy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli 

z tego punktu widzenia. 

Pragniemy, aby nasi uczniowie czerpali radość z pobytu w Szkole, a rodzice satysfakcję z 

rezultatów naszej współpracy.  

 

 

Wizja Szkoły 

W naszej szkole tworzymy właściwą atmosferę dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego, 

emocjonalnego i fizycznego ucznia. Stawiamy sobie za cel przygotowanie uczniów do 

swobodnego poruszania się w nowej rzeczywistości emigracyjnej, uczymy ich rozpoznawania 

swoich potrzeb i świadomego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz 

hierarchizacji wartości. 
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Bazujemy na pedagogicznym zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, którzy są otwarci na 

potrzeby ucznia i dbają o jego dobro, życzliwie współpracują ze sobą, są gotowi do 

wprowadzania innowacji, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Społeczność szkolną 

tworzą uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy, którzy współpracują ze sobą i dbają 

o jak najlepszy wizerunek naszej placówki, pozytywnie się z nią identyfikując. 

 

Szkoła podąża za wymogami nowych programów nauczania spełnia potrzeby i oczekiwania 

uczniów, ich rodziców i nauczycieli w miarę swoich możliwości. 

 

Profilaktyka w szkole powinna być prowadzona w oparciu o  Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i lokalnego 

środowiska. Program ten powinien być programem różnorodnych działań, które nie mogą być 

zredukowane tylko do zajęć edukacyjnych, powinien być programem działań opartych na 

modelu proponowanym przez współczesną profilaktykę, jej koncepcje czynników ryzyka i 

czynników chroniących. 

 

Działania profilaktyczne mogą być realizowane w projektach edukacyjnych. Wśród tych 

działać powinny znaleźć się przyjęte i wszystkich obowiązujące zasady i reguły 

postępowania, które znane są całemu personelowi, uczniom i rodzicom (np. na terenie naszej 

szkoły nikt nie pali) ustalony system reagowania kryzysowego, np. procedury postępowania 

nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacji zagrożenia młodzieży 

demoralizacją, ustalone sposoby komunikacji.  

 

Ważnym elementem profilaktyki powinno być rozwijanie systemu poradnictwa 

młodzieżowego i rodzinnego, oraz wczesna diagnoza rudności szkolnych. Standardową ofertą 

powinno być  poradnictwo psychologiczne dotyczące problemów emocjonalnych, rodzinnych 

jak również problemów powstających w związku u koniecznością adaptacji do nowych 

warunków i życia w rzeczywistości emigracyjnej. Rozwijanie współpracy z miejscowymi 

ośrodkami profilaktyki i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.   

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z 

wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, psychologiem i 

pozostałymi pracownikami szkoły w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy 

współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.   

 

I. Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny dotyczy następujących obszarów: 

 

1. Miejsca ucznia w społeczności szkolnej 

2. Miejsca ucznia w rodzinie 

3. Norm zachowania 

4. Osobowości i rozwoju dzieci i młodzieży  

5. Mocnych i słabych stron ucznia 

6. Podejmowania decyzji i uczenia odmawiania 

7. Umiejętności mediacji 

8. Zdrowego trybu życia 

9. Świadomości wszelkich zagrożeń 

10. Substancji psychoaktywnych i skutków ich działania 

11. Świadomości narodowej bycia Polakiem i Europejczykiem 
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12. Skutecznego funkcjonowania w środowisku greckim 

13. Preorientacji zawodowej, planowania przyszłości 

 

II. Cele programu: 

 

Cele skierowane na jednostkę: 

  

1. Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości, 

dokonywania wyborów 

2. Kształtowanie motywacji i dociekliwości jako podstawy pracy nad sobą 

3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i branie za nie 

odpowiedzialności  

4. Poznanie swoich mocnych stron, dostrzeganie i docenianie własnych sukcesów 

i kształtowanie pozytywnego myślenia o samym sobie.  

5. Podejmowanie inicjatywy i radzenie sobie z przeszkodami – myślenie koncepcyjne i 

analityczne.  

6. Kształtowanie zdolności do samooceny i samokontroli.  

7. Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości estetycznej.  

8. Gotowość do ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifikacji.  

9. Promowanie zdrowego stylu życia. Rozwijanie troski o własne zdrowie, sprawność 

fizyczną i dobrą kondycję psychiczną.  

10. Poznanie własnego środowiska i odczuwanie radości w obcowaniu z przyrodą.  

11. Efektywne zarządzanie własnym czasem. 

 

Cele istotne dla grupy: 

 

1. Rozwijanie wzajemnego szacunku.  

2. Umiejętność pracy w zespole.  

3. Kształtowanie osobowości otwartej na potrzeby oraz uczucia drugiego człowieka. 

4. Kształtowanie umiejętności określenia osobistych potrzeb na zasadzie godzenia dobra 

własnego z dobrem innych 

5. Rozumienie i akceptacja uczuć innych ludzi.  

6. Przewidywanie konsekwencji własnego postępowania, podejmowanie odpowiedzialnych 

decyzji.  

7. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania.  

8. Rozwijanie poczucia wspólnoty grupowej i podejmowanie wspólnych decyzji.  

9. Dbanie o przyjazną atmosferę w klasie, kultywowanie tradycji, zwyczajów i świąt 

klasowych, organizowanie imprez okolicznościowych integrujących uczniów 

i nauczycieli. 

 

Cele ogólnoludzkie: 

 

1. Kształtowanie postaw prospołecznych, umiejętności prawidłowego funkcjonowania w 

rodzinie, społeczności szkolnej, lokalnej i demokratycznym państwie 

2. Wychowanie w tolerancji i szacunku dla odrębności innych.  

3. Kształtowanie umiejętności czerpania radości z pomocy drugiemu człowiekowi 

4. Poszanowanie cudzej własności.  

5. Rozwijanie szacunku dla tradycji i bohaterów narodowych.  

6. Propagowanie dziedzictwa kultury narodowej.  

7. Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska 

naturalnego.  

8. Praca na rzecz innych: pomoc słabszym, chorym, starszym. 

9. Ukazywanie wartości kontaktów z różnymi formami kultury. 
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III. Zadania programu Wychowawczego- Profilaktycznego  – powinności dyrekcji, 

nauczycieli  

i wychowawców klasowych 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny tworzą spójną całość. Ich przygotowanie  realizacja 

są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela  

 

 Powinnością wychowawcy klasy jest: 

1. organizowanie procesu wychowawczego w zespole uczniowskim; budowanie relacji 

pomiędzy uczniami, nauczycielami i uczniami, 

2. tworzenie planu wychowawczego klasy i realizowanie go wspólnie z rodzicami, uczniami 

i uczącymi w klasie nauczycielami, 

3. tworzenie warunków umożliwiających uczniom wszechstronny rozwój i przygotowanie do 

życia w rodzinie i społeczeństwie, 

4. inspirowanie i wspomaganie działania zespołu uczniowskiego, rozwijanie jego społecznej 

aktywności w szkole i w środowisku, 

5. wpajanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania 

się w różnych sytuacjach kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na 

zasadzie życzliwości, koleżeństwa i odpowiedzialności, 

6. otaczanie indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków, rozpoznawanie ich 

sytuacji rodzinnej i warunków materialnych, a w razie potrzeby, podjęcie starań o pomoc 

materialną dla najbiedniejszych, 

7. organizowanie spotkań klasowych z rodzicami uczniów,  

8. czuwanie nad właściwą organizacją i przebiegiem pracy uczniów, w razie potrzeby, 

organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających kłopoty z opanowaniem 

materiału, 

9. współpraca z psychologiem szkolnym, rodzicami i nauczycielami,  

10. kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne  

11. budzenie zainteresowania kulturą miejsca pobytu, kształtowanie postaw patriotyzmu, 

aktywności społecznej, wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, tolerancji na inne 

narodowości i wyznania, przybliżanie młodzieży problemów związanych z ucze-

stnictwem Polski w Unii Europejskiej i problemami związanymi z emigracją, 

12. propagowanie programu zdrowego stylu życia, walki z uzależnieniami i nałogami 

13. ustalanie ocen ze sprawowania, 

14. występowanie do dyrekcji o przyznawanie uczniom nagród i wyróżnień lub zastosowanie 

kar dyscyplinarnych. 

15. ukazywanie, na zajęciach wychowawczych, moralnych aspektów pracy i różnych dziedzin 

życia publicznego a także etycznego wymiaru życia szkolnego 

16. uświadamianie uczniom istotnego znaczenia zasad i wartości moralnych w rozwoju 

osobowym człowieka, w kształtowaniu wzajemnych relacji między ludźmi 

17. ukazywanie korupcji jako negatywnego zjawiska, naruszającego kodeksy etyczne. 

 

Zadania wychowawcze realizowane są wg planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły i 

planów wychowawców poszczególnych klas. 

 

Powinnością dyrektora jest: 

1. pełnienie funkcji koordynatora działań wychowawczych w Szkole i współpraca z Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim, 

2. powoływanie zespołu wychowawczego, będącego komisją Rady Pedagogicznej, 

3. analizowanie i ocena pracy wychowawców z zespołami uczniowskimi, z klasową i 

szkolną Radą Rodziców, 
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4. analizowanie i ocena, w czasie hospitacji, wychowawczego wymiaru zajęć edukacyjnych, 

5. analizowanie i diagnozowanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej wychowawczej 

pracy nauczycieli, organizacji i stowarzyszeń uczniowskich, 

6. reprezentowanie Szkoły w kontaktach z instytucjami wspomagającymi działalność 

wychowawczą Szkoły (Policja, Sąd dla Nieletnich), 

7. zapewnienie uczniom możliwości uzyskania wiedzy i umiejętności kształtowania postaw 

przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad etycznych. 

 

Powinnością nauczycieli jest: 

1. harmonijne realizowanie zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności 

i wychowania uczniów, 

2. uczenie w czasie zajęć edukacyjnych efektywnego współdziałania w zespole i pracy 

w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych 

decyzji zgodnych z zasadami etyki i moralności 

3. dostrzeganie zagrożeń i –w miarę możliwości-podejmowanie działań zapobiegawczych 

4. rozwijanie sprawności intelektualnej, psychologicznej, społecznej i duchowej uczniów 

oraz ich osobistych zainteresowań na lekcjach i w ramach kół przedmiotowych i zajęć 

pozalekcyjnych. 

  

 

IV. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 

 

„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” (ustawa o 

systemie oświaty art. 4) 

„Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania  moralnego i 

religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”(Konstytucja RP art. 54 ust. 3) 

 

1. Pierwotne i największe prawo wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich 

dzieci, zaś nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. 

2. Rodzice mają statutowo zapewnioną możliwość współuczestniczenia w opracowaniu 

planów pracy szkoły, programu wychowawczego oraz dokładną informację o pracy 

wychowawczej szkoły, o realizacji programów wychowawczych, planie zajęć szkolnych i 

kryteriach wewnątrzszkolnego systemu oceniania z poszczególnych przedmiotów i  

zachowania. 

3. Rodzice mają prawo wyrażać swoją opinię o pracy Szkoły, uczestniczyć w pracy klasowej 

Rady Rodziców, reprezentować rodziców w Radzie Rodziców Szkoły, w miarę 

możliwości wspomagać szkołę finansowo. 

4. Biorą udział w zebraniach klasowych, sprawują opiekę nad młodzieżą w czasie 

wycieczek, wieczorków, zabaw, itp. 

5. Współpracują z wychowawcą w celu stworzenia jednolitego klimatu wychowawczego 

umożliwiającego wszechstronny rozwój młodzieży, decydują o uczęszczaniu dzieci lekcje 

religii lub etyki. 

 

V. Cele wychowawcze Samorządu Szkolnego 

 

1. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej umiejętności organizacyjnych w środowisku 

klasowym i szkolnym z uwzględnieniem zasad etyki i prawa obowiązującego 

w demokratycznym państwie. 

2. Aktywny udział w realizacji projektów edukacyjnych  

3. Rozwijanie samorządności poprzez: 

a) organizowanie wyborów do samorządów klasowych i Samorządu Szkolnego, 



 

 

62 

b)organizowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym: 

spotkań z ciekawymi ludźmi, Dnia Nauczyciela, Dnia Wiosny, Walentynek, pożegnania 

maturzystów; rozgrywek sportowych w: Dniu sportu , w Dniu Wiosny i w  WOŚP 

-pełnienie dyżurów w klasie, w szkole, 

-reprezentowanie Szkoły w środowisku  

 -reprezentowanie spraw młodzieży u Dyrekcji, w Radzie Pedagogicznej i w Radzie 

Rodziców. 

 

VI. Wizja absolwenta Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach. 

 

Absolwent naszej szkoły jest człowiekiem, który: 

 

1. posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dalszą edukację na miarę jego 

możliwości i predyspozycji, 

 

2. planuje swoją przyszłość i wierzy w osiągnięcie sukcesu, wykorzystuje umiejętności i 

zdobytą wiedzę w dalszym samodoskonaleniu się, rozwija swoje indywidualne zdolności 

twórcze, samodzielne myślenie i sprawne działanie. 

 

3. potrafi współdziałać z innymi ludźmi, a relacje międzyludzkie opiera na wzajemnym 

poszanowaniu, buduje więzi uczuciowe i posiada prawidłowe nawyki komunikowania się, 

posiada umiejętność rozwiązywania swoich problemów, jest asertywny, umie wyrażać 

swoje uczucia 

 

4. wykazuje samodzielność i odpowiedzialność za siebie i innych oraz rzetelność w pracy ku 

pożytkowi własnemu i innych. 

 

5. przejawia świadomą troskę o zdrowie własne i innych, umiejętnie organizuje wolny czas i 

różne formy aktywnego wypoczynku, kieruje się zasadami fair play na zajęciach 

sportowych i w życiu codziennym. 

 

6. wykazuje znajomość rzeczywistości społeczno – politycznej i wrażliwość na problemy 

społeczne, posiada wysoką kulturę polityczną, postawę obywatelską i proeuropejską. 

 

7. jest świadomym uczestnikiem życia kulturalnego przygotowanym do percepcji różnych 

dziedzin sztuki.  

 

8. umie promować zdrowy styl życia, zna przyczyny i skutki używania wszelkich środków 

psychoaktywnych oraz sposoby przeciwstawiania się im. 

 

9. ma szacunek do historii i symboli narodowych, religijnych, regionalnych i wie, jak się 

wobec nich zachować. 

 

10. kształtuje własną tożsamość narodową przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury 

Europy i świata, jest ambasadorem polskości zagranicą, zna swoje prawa i obowiązki 

obywatelskie. 

 

11. rozumie potrzebę krytycyzmu wzorców proponowanych przez środki masowego 

przekazu, potrafi dokonywać oceny faktów, wydarzeń, celów działań ludzkich. 

 

12. potrafi posługiwać się komputerem, korzystać z różnych źródeł informacji 
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 Priorytetowe cele wychowawczo-profilaktyczne szkoły  

 

1. Integracja różnych kultur. 

2. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i tożsamości narodowej. 

3. Kształtowanie pozytywnych zachowań społecznych 

4. Wychowanie do życia w rodzinie  

5. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

6. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom z uwzględnieniem zagrożeń medialnych  

7. Przeciwdziałanie przemocy i agresji  

8. Kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własną edukację w 

szczególności dzięki monitorowaniu sumienności wykonywania obowiązków. 

9. Orientacja zawodowa i planowanie kariery 
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Ad. 1. Integracja różnych kultur. 

 

 

Zadania 
Czynności prowadzące do 

zrealizowania zadań 
Sposób realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1.Rozwijanie w 

uczniach postaw 

ciekawości , 

otwartości i 

poszanowania 

innych kultur 

 

- Zapoznanie z innymi 

kulturami ich zwyczajami,  

tradycjami,  religią 

-Lekcje geografii, 

historii, WOS, religii, 

wf 

-Zajęcia warsztatowe, 

spotkania integracyjne. 

-Program 

Profilaktyczny 

dotyczący tolerancji. 

- Prezentacja kultury i 

obyczajów polskich w 

środowisku greckim  

-Imprezy 

środowiskowe 

sportowe 

-Konkurs języka 

greckiego 

-Stosowanie metod 

nauczania 

wspierających 

współpracę nie 

rywalizację  

-Upowszechnianie 

wiedzy na temat praw i 

wolności człowieka 

praca z Deklaracją 

Praw Człowieka  

-Włączenie się do 

akcji- WOSP   

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

wychowania 

fizycznego   

języków obcych, 

geografii i 

historii  

bibliotekarze 

psycholog  

2. Stworzenie 

możliwości 

uczestnictwa  w 

kulturze Grecji   

-  Poznawanie i 

kultywowanie  tradycji, 

zwyczajów i  świąt   

obchodzonych  w Grecji 

- Projektowanie działań 

lokalnych „My i nasi 

sąsiedzi”, „Dzień grecki” 

w naszej szkole  

3. Motywowanie do 

poznania literatury 

oraz różnorodnych 

tekstów kultury 

greckiej   

- Zapoznanie z postaciami 

literatury i historii 

greckiej, starożytnej i 

współczesnej  

  

4. Rozwijanie w 

uczniach tolerancji, 

akceptacji i 

otwartości wobec 

innych kultur. 

Burzenie uprzedzeń, 

rozwijanie dialogu. 

     

-Kształtowanie postaw 

altruistycznych, postaw 

tolerancji, kształtowanie 

umiejętności 

interpersonalnych . 

-Nabywanie umiejętności 

z zakresu komunikacji 

społecznej aktywnego 

słuchania, asertywności 

rozwiązywania 

konfliktów.   

 -Uświadomienie na 

skutki braku tolerancji  
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Ad. 2 Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i tożsamości narodowej. 

 

 

Zadania 
Czynności prowadzące do 

zrealizowania zadań 
Sposób realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. Działania 

wychowawcze 

uwzględniające 

wychowanie 

patriotyczne i 

obywatelskie. 

Duma z Polski  

-Kultywowanie świąt 

narodowych i religijnych. 

-Uczenie okazywania 

szacunku dla sławnych 

Polaków i ich osiągnięć  

-Godziny 

wychowawcze, 

-Apele 

okolicznościowe,  

związane ze 

świętami 

narodowymi i 

religijnymi 

-Konkursy szkolne,  

-Zajęcia lekcyjne  

-Opieka nad 

miejscami pamięci: 

grobami Polaków 

poległych w 

Grecji.  

-Dni patrona 

szkoły 

-Prowadzenie 

rejestru wydarzeń 

szkolnych (kronika 

szkolna, strona 

internetowa)  

Dyrekcja, 

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

wychowawcy, 

nauczyciele,  

Lekcje WOS 

biblioteka, 

harcerze i zuchy 

1. Budowanie 

świadomości postawy 

obywatelskiej w 

społeczności greckiej 

i europejskiej 

 

- Poznanie postaci patrona 

szkoły  

- Miejsce i znaczenie Polski 

w Europie  

  

3. Imprezy związane z 

tradycjami szkolnymi 

i narodowymi 

-Kultywowanie tradycji 

szkolnych 

-Poznawanie tradycji 

narodowych  ich 

pochodzenia i roli 

 

 

 

 

Ad. 3 Kształtowanie pozytywnych zachowań społecznych 

 

 

Zadania 
Czynności prowadzące do 

zrealizowania zadań 
Sposób realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. Ja w grupie. 

Uświadomienie 

wpływu grupy na 

osobowość  

 -Kształtowanie wrażliwości 

na potrzeby innych ludzi 

 -Budzenie więzi 

międzyludzkich 

-Umiejętność 

porozumiewania się w 

różnych sytuacjach  

-Tolerancja i altruizm, 

solidarność, empatia,  

poczucie wdzięczności  

-Scenki rodzajowe, 

pogadanki i 

dyskusje,  burza 

mózgów  

- Godziny z 

wychowawcą,  

- Konkursy np. 

konkurs na 

kulturalnego 

ucznia, kulturalną 

klasę  

- Zajęcia 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

psycholog,  

2. Rozwijanie 

umiejętności 

-Poznanie zasad i reguł 

obowiązujących w relacjach 
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interpersonalnych międzyludzkich uczeń-

uczeń, uczeń-nauczyciel, 

uczeń-dorosły 

-Zdobywanie umiejętności 

prawidłowego 

komunikowania się oraz 

współpracy z innymi  

Nabycie  umiejętności 

nazywania uczuć i sposobu 

ich okazywania. Trening 

asertywności  

warsztatowe- 

scenki dramowe  

-Skuteczne i 

konsekwentne 

reakcje nauczycieli 

i rówieśników na 

negatywne 

zachowania 

uczniów.  

- Imprezy 

artystyczne, 

happeningi  „Mów 

tak aby inni cię 

słuchali i 

szanowali” 

 

 

 

Ad. 4 Wychowanie do życia w rodzinie  

 

 

Zadania 
Czynności prowadzące do 

zrealizowania zadań 
Sposób realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1.Poznanie i 

określenie miejsca w 

rodzinie oraz 

wzajemnych relacji 

ich członków  

- Uczenie identyfikacji z 

własną płcią 

(uświadomienie różnic i 

podobieństw między 

dziewczętami i chłopcami) 

dojrzewanie fizyczne, 

psychiczne i emocjonalne  

- Omówienie i 

respektowanie praw i 

obowiązków członków 

rodziny 

- Tworzenie tradycji i 

zwyczajów rodzinnych  

- Uczenie wyrażania 

własnych uczuć, 

okazywanie miłości 

przyjaźni  

 

-Godziny z 

wychowawcą, 

biologia, religia,  

-Zajęcia 

warsztatowe, 

imprezy 

okolicznościowe, 

plakaty, konkursy, 

inscenizacje 

 - praca z albumem 

rodzinnym, drzewo 

genealogiczne  

- zapoznanie z 

Deklarację Praw 

Dziecka 

-Korzystanie z 

pomocy 

specjalistów, 

poradnictwo 

rodzinne  

 

Wychowawcy, 

psycholog, 

nauczyciele 

wymienionych 

przedmiotów  

2.Uświadomienie 

wartości rodzinnych w 

kształtowaniu 

świadomości 

społecznej człowieka  

- Uświadomienie roli 

rodziny jako podstawowej 

grupy społeczna i jej 

funkcjonowania w szerszym 

kontekście społecznym 

 - Kształtowanie   
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umiejętności odmawiania i 

przeciwstawiania się 

naciskom  

-Rozpoznawanie 

niebezpiecznych dla siebie i 

innych sytuacji i zachowań 

- Wpajanie zasad dobrego 

wychowania  

 

Ad. 5 Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

 

Zadania 
Czynności prowadzące do 

zrealizowania zadań 
Sposób realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. Propagowanie 

ideału zdrowego stylu 

życia 

- Propagowanie zdrowego 

stylu życia (higiena osobista, 

żywność i wyżywienie, 

aktywność ruchowa, 

zachowania sprzyjające i 

zagrażające zdrowiu i 

choroby 

- Budzenie świadomości 

ekologicznej  

 

-Sposoby 

spędzania czasu 

wolnego   

-Godziny z 

wychowawcą, 

lekcje biologii, 

geografii, 

wychowania 

fizycznego,   

-Programy i 

konkursy 

tematyczne, zajęcia 

lekcyjne i 

pozalekcyjne,  

zajęcia sportowe, 

(Dzień dla 

Zdrowia, Dzień 

Sportu) 

-Pokazy udzielania 

pierwszej pomocy, 

 - Organizowanie 

wycieczek 

ekologicznych 

„Dzień ziemi” 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wymienionych 

przedmiotów, 

psycholog,  

Inspektor BHP  

2. Tworzenie 

warunków do 

kształtowania 

zachowań 

sprzyjających zdrowiu 

i bezpieczeństwu. 

- Propagowanie zasad 

bezpieczeństwa (pierwsza 

pomoc, bezpieczeństwo w 

drodze do i ze szkoły, w 

czasie lekcji podczas przerw 

i w czasie zabaw 

ruchowych, w czasie 

trzęsienia ziemi i pożaru 

- Uczenie właściwej 

organizacji czasu wolnego i 

higieny pracy umysłowej  

- edukacja prozdrowotna  

- uświadomienie uczniom i 

ich rodzicom 

odpowiedzialności za 

zdrowie i rozwój dziecka  

 

Ad. 6 Zapobieganie patologiom i uzależnieniom z uwzględnieniem zagrożeń medialnych     

 

 

Zadania 
Czynności prowadzące 

do zrealizowania zadań 
Klasa Sposób realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. Kształtowanie - Rozwijanie    -Czas Wychowawcy, 
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postaw 

alternatywnych 

Promowanie 

zachowań 

pozytywnych   

zainteresowań zgodnie z 

potrzebami uczniów 

- Angażowanie uczniów 

do organizacji i 

uczestnictwa w 

imprezach i 

uroczystościach 

szkolnych -Uczenie jak 

być asertywnym –

mówimy „nie” 

- Podwójna moralność 

ludzi, odpowiedzialność  

za własny los, 

podejmowanie decyzji   

pozalekcyjny 

ucznia , literatura,  

- Godziny z 

wychowawcą, 

lekcje biologii 

religii, 

informatyki   

- Programy 

edukacyjno- 

profilaktyczne,  

-Współpraca z 

rodzicami,  

 -Projekcja 

filmów z 

profilaktyki 

uzależnień,  

-Spotkania ze 

specjalistami , 

konkursy, plakaty  

- Współpraca z 

instytucjami 

przeciwdziałający

mi uzależnieniom 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele 

biblioteki, 

psycholog, 

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego  

2. Uświadamianie 

przyczyn i 

skutków 

używania  

nikotyny, 

alkoholu, 

narkotyków i 

innych środków 

psychoaktywnych   

- Korzystanie z różnych 

źródeł na temat 

uzależnień. Posiadam 

rzetelną wiedzę na temat 

środków uzależniających   

 

3. 

Uświadomienie 

skutków 

podejmowania 

wczesnej inicjacji 

seksualnej , 

zakażenie 

chorobami 

przenoszonymi 

drogą płciową  

- Uświadomienie 

konsekwencji 

podejmowania wczesnej 

inicjacji seksualnej  

- spotkania ze 

specjalistami  

Gimna

zjum 

4. Uczenie 

radzenia sobie w 

sytuacjach 

trudnych, ryzyka, 

zagrażających 

zdrowiu 

(uzależnienia, 

kontakt z 

przedmiotami 

niebezpiecznymi, 

subkultury i 

sekty) 

- Wskazanie właściwych 

postaw i zachowań w 

otaczającej 

rzeczywistości  

- Realizacja Programu 

Szkoła Promująca 

Zdrowie 

- Prowadzenie działań na 

rzecz walki z 

uzależnieniami  

 

5. Wyrobienie 

nawyku 

- Upowszechnianie 

wiedzy na temat 

I-III 

Gm  

-Godziny z 

wychowawcą, 

Wychowawcy, 

nauczyciele 
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świadomego 

korzystania ze 

środków 

masowego 

przekazu  

istniejących zagrożeń 

wynikających z 

korzystania z mediów  

- Przygotowanie do 

świadomego 

wykorzystania 

informacji pochodzących 

z różnych źródeł 

medialnych (reklamy, 

Internet, gry 

komputerowe) 

lekcje informatyki 

-Korzystanie z 

biblioteki 

szkolnej, koła 

zainteresowań 

-Wykorzystanie 

źródeł medialnych 

w opracowaniach 

tematycznych,  

-Zajęcia na temat 

cyberprzemocy, 

-Dzień 

bezpieczeństwa w 

Internecie  

 - 

Przygotowywanie 

gazetek  

- Spotkania z 

rodzicami na 

temat „Media 

przyjaciel czy 

wróg” 

przedmiotów, 

nauczyciele 

biblioteki 

 

 

 

Ad. 7  Przeciwdziałanie przemocy i agresji  

 

 

Zadania 
Czynności prowadzące do 

zrealizowania zadań 
Sposób realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. Reagujemy na 

otaczające nas zło  

- Umiejętność radzenia 

sobie z gniewem, 

hamowanie agresji słownej, 

fizycznej  

- Rozróżnianie dobrych i 

złych uczynków zgodnie z 

obowiązującym systemem 

wartości, przeciwstawianie 

się wulgaryzmom.  uczenie 

rozróżniania pojęć: agresja, 

przemoc, mobbing, 

asertywność 

- Akceptowanie różnic 

między ludźmi i 

dostrzeganie dobrych stron  

- Podnoszenie umiejętności 

radzenia sobie z uczniami 

-Pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych, 

gazetki tematyczne   

-Programy 

edukacyjno-

profilaktyczne 

związane z 

tematyką agresji, - 

Zajęcia 

warsztatowe, 

debaty, plakaty, 

ankiety, wywiady 

tematyczne 

-Prowadzenie 

programów 

profilaktycznych 

Wychowawca, 

psycholog, 

dyrekcja 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy, 

psycholog , 

dyrektor, 

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 
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zachowującymi się 

agresywnie  

 

(dotyczących 

mobbingu i 

przemocy w 

szkole) 

-Organizowanie 

spotkań z 

psychologiem 

- Zapoznanie 

uczniów z 

procedurami 

postępowania z 

uczniami 

agresywnymi 

2.  Kształtowanie 

zachowań 

asertywnych  

- Uczenie świadomego 

przeciwstawiania się agresji- 

czynna i bierna akceptacja 

innych  

- Uczenie się rozwiązywania 

konfliktów  

(uczymy się uzasadniać i 

argumentować w rozmowie) 

- Uczenie się sposobów 

radzenia sobie z agresją 

własną i innych 

 

Ad 8  Kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własną edukację w 

szczególności dzięki monitorowaniu sumienności wykonywania obowiązków. 

 

 

Zadania 
Czynności prowadzące do 

zrealizowania zadań 
Sposób realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. Wypracowanie 

wspólnego 

systemu wartości 

obowiązujących w 

szkole i poza nią   

- Zapoznanie uczniów z 

ogólnie przyjętymi 

normami zachowań 

zgodnie ze Statutem 

Szkoły 

- Tworzenie norm 

klasowych i rozwijanie 

samorządności w klasach 

- Popularyzowanie i 

docenianie pozytywnych 

zachowań   

- Propagowanie zasad 

dobrego wychowania w 

szkole, w domu, podczas 

wycieczek i we wszystkich 

miejscach publicznych  

 

-Godziny z 

wychowawcą, 

-spotkania samorządów 

klasowych z 

Samorządem 

Uczniowskim,  

-wycieczki, wyjścia poza 

szkołę imprezy 

pozalekcyjne,  

-pochwały słowne wraz z 

wpisem do dziennika,  

-uczeń 

współgospodarzem 

szkoły (dyżury 

uczniowskie) 

- zebrania tematyczne dla 

rodziców 

- bieżąca analiza 

frekwencji uczniów na 

lekcjach 

-Zapoznanie ze Statutem 

Szkoły 

- Opracowanie kodeksu 

norm klasowych 

- opracowanie 

kalendarzy imprez 

Dyrekcja  

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

nauczyciele 

dyżurujący, 

psycholog, 

rodzice 

2. Przestrzeganie 

norm dotyczących 

wypełnianie 

obowiązku 

szkolnego 

- Procedury postępowania 

w przypadku 

niezrealizowania 

obowiązku szkolnego  

- Respektowanie 

zarządzeń dyrektora 

szkoły  

 

3. Zapoznanie z  - Znajomość regulaminu 
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zasadami 

bezpieczeństwa w 

szkole  

BHP pracowni, plan 

ewakuacji i postępowania 

w razie trzęsienia ziemi i 

innego zagrożenia.   

klasowych 

- wybory samorządu 

klasowego i opracowanie 

planu pracy 

-Udział w konkursach i 

olimpiadach, apele, 

przygotowywanie 

referatów, projektów 

edukacyjnych, plakatów 

- wykonywanie wystroju 

klas 

-prezentacja osiągnięć na 

szkolnej stronie 

internetowej i na 

wystawach szkolnych 

-Kierowanie do 

specjalistycznych 

placówek w celu 

udzielenia pomocy w 

specyficznych 

przypadkach  

 

4. Prezentacja 

dokonań 

indywidualnych i 

grupowych 

uczniów  

- Projektowanie działań 

mających na celu 

zainteresowanie uczniów 

konkursami i olimpiadami  

5. Pomoc 

psychologiczna 

uczniom i 

rodzicom 0 

- Rozpoznawanie 

problemów 

wychowawczych i 

edukacyjnych  uczniów 

- Diagnoza środowiska 

uczniów 

 

Ad 9 Orientacja zawodowa i planowanie kariery. 

 

 

Zadania 
Czynności prowadzące do 

zrealizowania zadań 
Sposób realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

Klasy III gimnazjum 

1. Wyzwalanie 

aktywności uczniów w 

kierunku 

samopoznania i 

samooceny 

- Poznanie procesu wyboru 

zawodu/szkoły 

- Samopoznanie (moje 

zainteresowania, 

uzdolnienia, umiejętności) 

Godziny z 

wychowawcą, 

rozmowy  z 

psychologiem , 

spotkania z 

przedstawicielami 

szkół na terenie 

Aten, wizyty w 

szkołach 

-organizowanie 

spotkań grupowych 

i indywidualnych z 

uczniami i 

rodzicami  

- tworzenie bazy 

informacyjnej 

szkoły w ramach 

Szkolnego Punktu 

Wychowawcy, 

psycholog, 

nauczyciel 

informatyki, 

nauczyciel 

WOS,  2. Pomoc uczniom w 

zdobywaniu 

informacji o 

interesujących ich 

zawodach  

- Poznanie różnych 

zawodów w toku nauczania 

przedmiotów 

- Poznanie zawodów na 

rynku pracy 

3. Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania decyzji 

zawodowych. 

Zapoznanie ze 

strukturą szkolnictwa i 

drogami kształcenia w 

Grecji i w Polsce 

- Przygotowanie uczniów do 

podejmowania decyzji 

edukacyjno-zawodowych 

- Poznanie możliwości 

kształcenia w państwach 

Unii Europejskiej  

- Kształcenie umiejętności 

sporządzania dokumentacji 
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do szkoły ponadgimnazjalnej  Informacji 

Zawodowej  

- zapoznanie z 

ofertą szkół 

ponadgimnazjal-

nych   
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Załącznik 4 

Zasady klasyfikowania uczniów nauczania uzupełniającego  

 

Uczniowie realizujący uzupełniający plan nauczania oceniani są zgodnie z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Zespołu Szkół. Realizują 

elementy Szkolnego Planu Wychowawczego.  

 

a/ w nauczaniu zintegrowanym realizującym język polski z elementami kultury wchodzący w 

skład edukacji polonistycznej    obowiązuje ocena opisowa , karta oceny ucznia 

uwzględniająca założenia programu uzupełniającego i wiodące ścieżki edukacyjne zgodnie z 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

 

b/ w klasach IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym 

realizujących programy języka polskiego, historii Polski i geografii Polski , wiedzy o Polsce 

obowiązuje : 

ocena słowna /semestralna i końcowa/ 

ocena cząstkowa / cyfrowa/ 

obie w następującej skali: 

niedostateczny -    1 

dopuszczający -     2      

dostateczny -         3 

dobry -                  4 

bardzo dobry -        5 

celujący -               6      

 zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 
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Załącznik nr 5 

Zasady nauczania religii w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach 

1.Naukę religii i etyki organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych; 

 

2.W zajęciach tych biorą udział wszyscy uczniowie, 

 

3. Ocena z religii lub etyki wliczana jest do średniej ocen ucznia, 

 

4. Rodzice uczniów maja prawo dokonać wyboru, czy uczeń będzie uczęszczał na lekcje 

religii, czy etyki. 

 

5. W zajęciach etyki biorą udział uczniowie, których rodzice wyrazili takie życzenie 

przedstawione w formie oświadczenia na początku roku danej klasy szkoły podstawowej, 

gimnazjum i liceum ogólnokształcącego; 

 

6.Uczniowie pełnoletni sami decydują o pobieraniu nauki religii lub etyki; 

 

7.Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze 

Kościoła Katolickiego; 

 

8.Nauka religii odbywa się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, (oprócz klas II 

szkoły podstawowej przygotowujących się do sakramentów świętych)  za pisemną  zgodą i 

życzeniem władz polskiego  kościoła katolickiego w Grecji; 

 

9.Od II semestru 2004/2005 w nauczaniu uzupełniającym prowadzona jest nauka religii 

w związku z różnicami wyznaniowymi kraju pobytu jako dodatkowy, nieobowiązkowy 

przedmiot ujęty w szkolnym planie nauczania. 

 

10.Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile misjonarze kościoła katolickiego 

w Grecji nakładają na swoich członków tego rodzaju obowiązek; opiekę nad uczniami w tym 

czasie  sprawują katecheci i wychowawcy klas; 

 

11.Termin rekolekcji powinien zostać ogłoszony co najmniej miesiąc wcześniej; 

 

12.W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż oraz można odmawiać 

modlitwę podczas zajęć katechezy i uroczystości szkolnych; 

 

13.Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów 

nauczycieli i wychowawców  okazania poszanowania narodowej wiary, solidarności 

z misjonarzami Kościoła Katolickiego na terenie Grecji oraz taktu i delikatności w stosunku 

do wyznawców wiary ; 

 

14.Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii  nie może być powodem 

dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie; 
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Załącznik nr 6                                                                                       

Regulamin biblioteki szkolnej i czytelni 

1. Biblioteka jest tworzona przez Zespół Szkół  Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo 

Przebywających za Granicą, który na potrzeby szkoły każdego roku uzupełnia zbiory. 

2. Księgozbiór jest także wzbogacany dzięki darowiznom od osób prywatnych, instytucji 

oraz Rady Rodziców. 

 

3. W ramach prac biblioteczno – technicznych zbiory są na bieżąco katalogowane, 

klasyfikowane i inwentaryzowane. Tworzona jest nowoczesna komputerowa baza 

danych. 

 

4. Pracownik biblioteki prowadzi dokumentację biblioteki. Tworzą ją: księgi 

inwentarzowe księgozbioru głównego, księgi inwentarzowe podręczników i broszur, 

księgi inwentarzowe zbiorów audiowizualnych, rejestr ubytków, dokumentacja 

wpływów prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Scontrum zbiorów 

bibliotecznych prowadzone jest co dwa lata w czerwcu. 

 

5. Z biblioteki szkolnej i  czytelni  mogą korzystać wszyscy uczniowie. 

6. Biblioteka jest otwarta codziennie, a jej zbiory dostępne są dla wszystkich uczniów 

realizujących ramowy i uzupełniający plan nauczania. 

7. Każdy uczeń winien zaznajomić się z regulaminem biblioteki. 

8. Książki wypożycza się bezpłatnie. 

9. Jednorazowo wolno wypożyczyć dwie książki w tym tylko jedną powieść na okres 

dwóch tygodni.  

10. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki a biblioteka nie ma na nią zamówienia, może 

uzyskać prolongatę na następny okres pod warunkiem, że poprosi o to przed upływem 

terminu. 

11. Wypożyczone książki należy szanować. 

12. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na 

ewentualne uszkodzenia. 

13. W bibliotece i czytelni zachowujemy ciszę. 

14. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki winny być 

obowiązkowo zwrócone. 

15. Za zagubioną lub zniszczoną książkę uczeń płaci karę lub w porozumieniu z 

bibliotekarzem winien odkupić równowartościową, względnie ofiarować w zamian 

inną książkę uznaną przez bibliotekarza za   równowartościową. 
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Załącznik nr 7 

 

Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach 

Navarinou 19, 155 – 62 Holargos, Ateny (Grecja), tel. 210 65 38 204, fax. 210 65 43 207 

 

Imię i nazwisko ucznia _______________________ 

                                  Klasa  ____________________________________ 

 

JĘZYK GRECKI 

 

Semestralna ocena opisowa ucznia klasy I 

Zakres osiągnięć Poziom osiągnięć 

 Aktywność podczas zajęć 

 Przygotowanie do zajęć 

pełny częściowy minimalny 

Mówienie: 

 Przyswoił poznane słownictwo 

 Odpowiada na pytania nauczyciela 

 Dysponuje odpowiednim zakresem funkcji 

językowych, aby wyrazić: powitanie, 

pożegnanie, podziękowanie 

   

Słuchanie: 

 Słucha ze zrozumieniem wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Odpowiada na pytania nauczyciela i kolegów 

   

Czytanie: 

 Rozpoznaje głoski 

   

Pisanie: 

 Rozpoznaje litery i potrafi je zapisać 

   

Uczeń/uczennica opanował/ła materiał określony programem nauczania języka 

greckiego w stopniu _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Ateny, dnia ………………….                         ………………………………… 

                                                                         Imię i nazwisko nauczyciela 
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Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach 

Navarinou 19, 155 – 62 Holargos, Ateny (Grecja), tel. 210 65 38 204, fax. 210 65 43 207 

 

Imię i nazwisko ucznia _______________________ 

                                  Klasa  ____________________________________ 

JĘZYK GRECKI 

 

 Roczna ocena opisowa ucznia klasy I 

 

Zakres osiągnięć Poziom osiągnięć 

 Aktywność podczas zajęć 

 Przygotowanie do zajęć 

pełny częściowy minimalny 

Mówienie: 

 Przyswoił poznane słownictwo 

 Odpowiada na pytania nauczyciela 

 Dysponuje odpowiednim zakresem funkcji 

językowych, aby wyrazić: powitanie, 

pożegnanie, podziękowanie 

 Umie liczyć do 10 

 Rozpoznaje i nazywa kolory 

 Umie podać adres zamieszkania 

   

Słuchanie: 

 Słucha ze zrozumieniem wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Odpowiada na pytania nauczyciela i kolegów 

   

Czytanie: 

 Rozpoznaje głoski, sylaby i łączy je w słowa 

 Czyta głoskując, sylabizując, pełnymi 

wyrazami 

   

Pisanie: 

 Rozpoznaje litery i potrafi je zapisać 

 Pisze z pamięci poznane litery 

 Estetycznie prowadzi zeszyt 

   

Uczeń/uczennica opanował/ła materiał określony programem nauczania języka 

greckiego w stopniu _________________________________________________ 

 

 

 
Ateny, dnia ………………….                                                               ………………………………… 

                                                                                                                     Imię i nazwisko nauczyciela 
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Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach 

Navarinou 19, 155 – 62 Holargos, Ateny (Grecja), tel. 210 65 38 204, fax. 210 65 43 207 

 

Imię i nazwisko ucznia _______________________ 

                                  Klasa  ____________________________________ 

JĘZYK GRECKI 

Semestralna ocena opisowa ucznia klasy II 

Zakres osiągnięć Poziom osiągnięć 

 Aktywność podczas zajęć 

 Przygotowanie do zajęć 

pełny częściowy minimalny 

Mówienie: 

 Przyswoił poznane słownictwo 

 Odpowiada na pytania nauczyciela 

 Dysponuje odpowiednim zakresem funkcji 

językowych, aby wyrazić: powitanie, 

pożegnanie, podziękowanie 

 Buduje proste zdania 

 Opowiada o wydarzeniach na podstawie 

historyjki obrazkowej 

 Jest w stanie powiedzieć kilka zdań o sobie 

   

Słuchanie: 

 Słucha ze zrozumieniem wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Odpowiada na pytania nauczyciela i kolegów 

   

Czytanie: 

  Czyta głoskując, sylabizując, pełnymi 

wyrazami 

 Czyta pełnymi zdaniami 

 Czyta głośno uwzględniając znaki 

przestankowe 

   

Pisanie: 

  Przepisuje poprawnie wyrazy i zdania 

 Estetycznie prowadzi zeszyt 

   

Uczeń/uczennica opanował/ła materiał określony programem nauczania języka 

greckiego w stopniu _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ateny, dnia ………………….                         ………………………………… 

                                                                            Imię i nazwisko nauczyciela 
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Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach 

Navarinou 19, 155 – 62 Holargos, Ateny (Grecja), tel. 210 65 38 204, fax. 210 65 43 207 

 

Imię i nazwisko ucznia _______________________ 

                                  Klasa  ____________________________________ 

JĘZYK GRECKI 

 

 Roczna ocena opisowa ucznia klasy II 

 

Zakres osiągnięć Poziom osiągnięć 

 Aktywność podczas zajęć 

 Przygotowanie do zajęć 

pełny częściowy minimalny 

 Gramatyka i słownictwo:   

 Opanował czas teraźniejszy 

 Buduje pytania i przeczenia w czasie 

teraźniejszym 

 Opanował poznane słownictwo 

   

Mówienie i słuchanie: 

 Słucha ze zrozumieniem wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Odpowiada na pytania nauczyciela 

 Jest w stanie powiedzieć kilka zdań o 

sobie 

 Mówi poprawnie i płynnie 

   

Czytanie: 

   Czyta głośno uwzględniając znaki 

przestankowe 

 Czyta   pełnymi wyrazami 

   

Pisanie: 

  Przepisuje poprawnie wyrazy i zdania 

 Pisze z pamięci poznane litery i dwuznaki 

 Estetycznie  prowadzi zeszyt 

   

Uczeń/uczennica opanował/ła materiał określony programem nauczania języka 

greckiego w stopniu _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Ateny, dnia ………………….                                      ………………………………..             

                                                                                            Imię i nazwisko nauczyciela 
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Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach 

Navarinou 19, 155 – 62 Holargos, Ateny (Grecja), tel. 210 65 38 204, fax. 210 65 43 207 

 

Imię i nazwisko ucznia _______________________ 

                                  Klasa  ____________________________________ 

JĘZYK GRECKI 

Semestralna ocena opisowa ucznia klasy III 

Zakres osiągnięć Poziom osiągnięć 

 Aktywność podczas zajęć 

 Przygotowanie do zajęć 

pełny częściowy minimalny 

Mówienie i słuchanie: 

 Słucha ze zrozumieniem wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Odpowiada na pytania nauczyciela i kolegów 

 Zadaje pytania nauczycielowi i kolegom 

 Przyswoił poznane słownictwo 

 Mówi poprawnie i płynnie 

  Rozumie i umie odpowiedzieć na pytania 

dotyczące codziennych sytuacji 

 Opowiada o wydarzeniach na podstawie 

historyjki obrazkowej 

   

Czytanie: 

  Czyta   pełnymi wyrazami 

 Czyta pełnymi zdaniami 

 Czyta głośno uwzględniając znaki 

przestankowe 

 Rozumie różnorodne, krótkie teksty dotyczące 

życia codziennego 

   

Pisanie: 

  Przepisuje poprawnie wyrazy i zdania 

 Pisze z pamięci poznane litery i dwuznaki 

 Pisze poprawnie pod względem ortograficznym 

poznane wyrazy 

 Estetycznie prowadzi zeszyt 

   

Uczeń/uczennica opanował/ła materiał określony programem nauczania języka 

greckiego w stopniu _________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Ateny, dnia ………………….                                               ………………………………… 

                                                                                                   Imię i nazwisko nauczyciela 
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Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach 
Navarinou 19, 155 – 62 Holargos, Ateny (Grecja), tel. 210 65 38 204, fax. 210 65 43 207 

Imię i nazwisko ucznia _______________________ 

 Klasa  ____________________________________ 

JĘZYK GRECKI 

 Roczna ocena opisowa ucznia klasy III 

Zakres osiągnięć Poziom osiągnięć 

 Aktywność podczas zajęć 

 Przygotowanie do zajęć 

pełny częściowy minimalny 

 Gramatyka i słownictwo:   

 Opanował  podstawowe struktury czasu 

teraźniejszego 

 Buduje pytania i przeczenia w czasie teraźniejszym 

 Stosuje poprawny szyk wyrazów w zdaniach 

 Opanował zasób słownictwa dotyczący 

codziennych sytuacji życiowych 

   

Mówienie i słuchanie: 

 Słucha ze zrozumieniem wypowiedzi nauczyciela i 

kolegów 

  Rozumie krótkie teksty i rozmowy dotyczące życia 

codziennego 

 Rozumie główne myśli w krótkich tekstach i 

rozmowach dotyczących życia codziennego 

 Przyswoił poznane słownictwo 

 Mówi poprawnie i płynnie 

 Jest w stanie powiedzieć kilka zdań o sobie 

 Dysponuje odpowiednim zakresem funkcji 

językowych, aby wyrazić: powitanie, pożegnanie, 

podziękowanie, pozdrowienie, prośbę, rozkaz, 

przeczenie, zachwyt, niechęć, uczucia, opinię 

 Rozumie i umie odpowiedzieć na pytania dotyczące 

codziennych sytuacji i wydarzeń np. opisać ludzi, 

miejsca, zdarzenia 

   

Czytanie: 

   Czyta głośno uwzględniając znaki przestankowe 

 Czyta   pełnymi wyrazami 

 Czyta zdaniami 

   

Pisanie: 

  Przepisuje poprawnie wyrazy i zdania 

 Pisze z pamięci poznane litery i dwuznaki 

 Pisze poprawnie pod względem ortograficznym 

poznane wyrazy 

 Estetycznie  prowadzi zeszyt 

   

Uczeń/uczennica opanował/ła materiał określony programem nauczania języka greckiego w stopniu 

_________________________________________________ 

 
Ateny, dnia ………………….                                                                                                   ……………………………                           

Imię i nazwisko nauczyciela 
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Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym, 

na podstawie których tworzona jest ocena opisowa. 

Ocena opisowa uczniów realizujących uzupełniający plan nauczania obejmuje : umiejętności 

czytania, umiejętności pisania oraz mówienia i słuchania. 

KLASA I 

 Wymagania 

konieczne 

D 

Wymagania 

podstawowe 

 C 

Wymagania 

rozszerzające 

 B 

Wymagania dopełniające i 

wykraczające 

A 

Umiejętność 

czytania  

Ma trudności 

w analizie i 

syntezie, 

głoskuje 

sylabizuje, nie 

przeczyta 

całego 

wyrazu. 

Czyta bardzo wolno, 

zamienia wyrazy, nie 

stosuje się do 

znaków 

przestankowych, 

czyta sposobem 

mieszanym: 

sylabami i 

wyrazami. 

Zazwyczaj rozumie 

przeczytany tekst. 

Czyta 

wolno, ale 

poprawnie 

wyuczony 

tekst, 

czasami 

popełnia 

błędy(potraf

i poprawić 

błędnie 

przeczytany 

wyraz), 

Czyta poprawnie, płynnie i 

wyraziście wyuczony 

tekst, czyta biegle, nowy 

tekst czyta płynnie,  

poprawnie i wyraziście. 

Umiejętność 

mówienia  i 

słuchania 

Odpowiada 

pojedynczymi 

wyrazami, nie 

zawsze na 

temat, lub nie 

wypowiada się 

wcale,   

często się 

waha i nie 

podejmuje 

próby 

odpowiedzi. 

Odpowiada krótkimi, 

prostymi zdaniami, 

ma ubogi  zasób 

słownictwa. 

Odpowiada 

na pytania, 

wymaga 

ukierunkow

ania ze 

strony 

nauczyciela, 

mówi 

krótkimi 

zdaniami, 

poprawnie 

je budując. 

Uczeń wypowiada się 

samorzutnie na dany 

temat, na temat 

przeczytanego tekstu oraz 

próbuje uzasadnić swoje 

zdanie. Posiada bogaty 

zasób słownictwa. Udziela 

odpowiedzi na pytania 

pełnymi zdaniami. Pyta o 

wyrazy, których nie zna. 

Umiejętność 

pisania 

Nie trzyma się 

liniatury, źle 

łączy litery i 

myli je, 

nieprawidłow

o odtwarza ich 

kształt, 

najchętniej 

odwzorowuje, 

popełnia 

liczne błędy, 

nie opanował 

techniki 

pisania z 

pamięci i ze 

Myli linijki, pisze 

niestarannie, 

niekształtnie, pisze 

zazwyczaj 

samodzielnie z 

niewielką pomocą 

nauczyciela, ale w 

wolnym tempie,     

popełnia błędy przy 

przepisywaniu i 

pisaniu z pamięci i ze 

słuchu. 

 

Mieści się w 

liniaturze, 

pisze 

zazwyczaj 

kształtnie i 

dość 

starannie, 

dba o 

estetykę 

zeszytów. 

Pisze kształtnie, starannie, 

poprawnie łączy litery, 

prawidłowo rozmieszcza 

tekst na stronie. 
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słuchu. 

Umiejętność 

liczenia 

Myli cyfry, 

nie potrafi  

poprawnie 

wykonać 

działań nawet 

na konkretach,  

liczy bardzo 

wolno w 

zakresie 20, 

popełnia 

pomyłki 

konkretach, 

nie rozwiązuje 

samodzielnie 

nawet 

prostych 

zadań 

tekstowych. 

Często popełnia 

błędy w obliczeniach 

, korzysta z 

liczmanów, 

rozwiązuje proste 

zadania tylko z 

pomocą nauczyciela , 

liczy wolno w 

zakresie 30, czasami 

pomaga sobie 

liczmanami, 

wykonuje z 

niewielką pomocą 

dodawanie, 

odejmowanie, 

mnożenie i dzielenie 

w zakresie 30.   

 

Liczy 

poprawnie 

w zakresie 

30, potrafi 

poprawić 

błędne 

obliczenia, 

rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

pod 

kierunkiem 

nauczyciela 

lub 

samodzielni

e. 

Biegle liczy w zakresie 30. 

Dodaje i odejmuje bez 

wahań i pomyłek,     

mnoży i dzieli biegle w 

zakresie 30. Samodzielnie 

rozwiązuje i układa 

zadania tekstowe.   

Umiejętnośc

i społeczno 

przyrodnice 

Ma trudności 

w nazywaniu 

osób 

(członków 

rodziny i 

zawodów), nie 

zna roślin, 

zwierząt, 

domowych 

urządzeń 

technicznych, 

zasad 

bezpiecznej 

zabawy, drogi 

do szkoły i 

nauki, historii 

miasta i jego 

zabytków 

Myli informacje 

dotyczące nazw 

członków rodziny , 

zawodów typowych 

dla najbliższego 

otoczenia, zwierząt, 

roślin, zasad 

bezpiecznej zabawy, 

drogi do szkoły i 

nauki, historii miasta 

i jego zabytków, 

wymaga częstej 

pomocy nauczyciela 

Potrafi 

nazwać 

członków 

swojej 

rodziny i 

inne osoby z 

najbliższego 

otoczenia 

(struktura i 

zawody ), 

zna swój 

adres, ale 

myli 

informacje 

dotyczące 

historii 

miasta  i 

jego 

zabytków, 

czasami 

wymaga 

pomocy 

nauczyciela 

w 

nazywaniu 

roślin , 

zwierząt, 

domowych 

Zna i nazywa członków 

rodziny, przedstawicieli 

wybranych zawodów 

(sprzedawca, policjant, 

fryzjer itp.), zna swój 

adres, historię miasta i jego 

zabytki zna rośliny, 

zwierzęta, zasady 

bezpiecznej zabawy , drogi 

do szkoły  



 

 

84 

urządzeń 

technicznyc

h  i zasad 

bezpiecznej 

zabawy,  

nauki  i 

drogi do 

szkoły 

Umiejętnośc

i 

artystyczno-   

techniczne 

Nie wykonuje 

prac, a 

czasami tylko 

je rozpoczyna 

i nie kończy, 

zazwyczaj są 

to prace 

(bazgroły)  nie 

na temat, 

bywa często 

nieprzygotowa

ny do zajęć. 

Prace wykonuje mało 

staranne, nie zawsze 

na temat, często 

nieskończone. 

Prace w 

miarę 

staranne, 

estetyczne i 

zazwyczaj 

dokończone

, bogate w 

szczegóły. 

Prace wykonuje zgodnie z 

tematem, są one 

estetyczne, dobrze 

zaplanowane i  

dokończone 

Umiejętno

ści  

fizyczno-

ruchowe 

Nie 

przestrzega 

zasad 

bezpieczeństw

a w czasie 

trwania zajęć i 

nie 

uczestniczy w 

zabawach 

ruchowych 

oraz nie 

wykonuje 

ćwiczeń 

gimnastyczny

ch. 

Niechętnie 

uczestniczy w  

zabawach ruchowych 

i często ćwiczenia 

gimnastyczne 

wykonuje 

niepoprawnie, nie  

zawsze przestrzega 

zasad 

bezpieczeństwa w 

czasie zajęć 

Stara się 

wykonywać 

poprawnie 

ćwiczenia 

gimnastyczn

e i 

przestrzegać 

zasad 

bezpieczeńs

twa w 

czasie 

trwania  

zajęć 

ruchowych.  

Sprawny, chętnie 

uczestniczy w ćwiczeniach 

gimnastycznych i 

zabawach ruchowych, z 

dużym zaangażowaniem 

wykonuje powierzone mu 

zadania, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w czasie 

zajęć 

 

KLASA II 

 
 Wymagania 

konieczne 

D 

Wymagania 

podstawowe 

 C 

Wymagania 

rozszerzające 

 B 

Wymagania 

dopełniające i 

wykraczające 

A 

Umiejętność 

czytania  

Czyta głoskując, 

nie rozumie 

czytanego 

tekstu. 

Czyta wyrazami 

,wolno, 

zniekształca 

dłuższe wyrazy, 

Czyta z 

odpowiednią 

interpretacją 

oraz z podziałem 

Czyta płynnie ze 

zrozumieniem i 

z elementami 

własnej 
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Niechętnie 

podejmuje 

próby czytania. 

Nie potrafi czytać 

z podziałem na 

role. 

popełnia błędy, 

które stara się 

poprawić, rzadko 

stosuje znaki 

przestankowe, 

potrzebuje 

pomocy, 

wskazówek, 

wyjaśnień. Czyta 

z podziałem na 

role tylko pod 

kierunkiem 

nauczyciela. 

 

na role tekst 

przygotowany, 

stosuje znaki 

przestankowe, 

czyta w dobrym 

tempie, 

wyraziście. 

interpretacji 

wszystkie teksty 

literackie. Czyta 

z podziałem na 

role, przestrzega 

zasad 

interpunkcji. 

Umiejętność 

mówienia / 

słuchania 

Uczeń 

wypowiada się 

bardzo niechętnie 

lub nie 

wypowiada się 

wcale, ma bardzo 

ubogi zasób 

słownictwa, 

odpowiada na 

pytania 

pojedynczymi 

słowami. Czeka 

na wsparcie, 

dodatkowe 

wyjaśnienia, 

powtórzenie 

pytania. 

Uczeń 

wypowiada się 

najczęściej na  

temat tekstu 

literackiego, 

słownictwo 

utrzymuje się w 

normie, 

odpowiada na 

zadane pytania 

posługując się 

krótkimi 

zdaniami lub 

zwrotami. 

Potrzebuje czasu 

na zastanowienie 

się, prosi o 

powtórzenie 

pytania. Czasami 

wypowiada się 

na temat tekstu i 

wysłuchanego 

utworu 

muzycznego. 

Uczeń 

wypowiada się 

samorzutnie 

najczęściej na 

temat utworu 

literackiego, 

posiada dość 

duży zasób 

słownictwa, 

wypowiada się 

na temat tekstu i 

wysłuchanego 

utworu 

muzycznego, 

udziela 

odpowiedzi na 

pytania. 

Uczeń 

wypowiada się 

samorzutnie w 

uporządkowanej 

formie na zadany 

temat, posiada 

bogaty zasób 

słownictwa, 

samodzielnie 

wypowiada się na 

temat tekstu, 

utworu 

muzycznego. 

Próbuje uzasadnić 

swoje zdanie. 

Udziela 

odpowiedzi na 

pytanie pełnym 

zdaniem. Ma 

nawyk pytania o 

wyraz, którego 

nie zna. 

Umiejętność 

pisania 

Pisze wolno, 

niepewnie, 

popełnia liczne 

błędy, kształt 

pisma 

nieprawidłowy, 

gubi i przestawia 

litery, nie zawsze 

mieści się w 

Pisze 

samodzielnie z 

niewielka 

pomocą, ale 

wolno i mało 

starannie, 

popełnia błędy 

przy 

przepisywaniu i 

Wypowiedzi 

pisemne ma 

uporządkowane 

i poprawne, 

zazwyczaj 

przestrzega 

poprawności 

ortograficznej, 

czasami 

Przestrzega zasad 

ortograficznych, 

potrafi 

samodzielnie 

ułożyć i napisać 

kilka zdań na 

zadany temat, 

doskonale pisze 

ze słuchu, pismo 
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liniaturze, nie 

opanował 

techniki pisania z 

pamięci i ze 

słuchu. 

pisaniu z pamięci 

i ze słuchu. Nie 

zawsze pamięta o 

prawidłowym 

rozmieszczeniu 

tekstu w 

liniaturze i na 

stronie. Nie 

utrwalił 

poznanych zasad 

ortograficznych. 

Poznane części 

mowy 

(rzeczownik i 

czasownik)  

potrafi wskazać 

przy pomocy 

nauczyciela. 

popełnia błędy, 

które umie 

poprawić, pismo 

nie zawsze 

jednakowo 

staranne, 

potrzebuje 

pomocy i 

wskazówek 

nauczyciela, 

zazwyczaj 

samodzielnie 

rozpoznaje 

zdania: 

oznajmujące, 

pytające i 

rozkazujące, 

wyróżnia 

części mowy: 

rzeczownik, 

czasownik. 

 

bardzo staranne, 

doskonały kształt 

liter. Rozpoznaje 

zdania: 

oznajmujące, 

pytające i 

rozkazujące, 

wyróżnia części 

mowy: 

rzeczownik, 

czasownik. 

Umiejętność 

liczenia 

Liczy bardzo 

wolno w zakresie 

30. Dodaje i 

odejmuje, mnoży 

i dzieli w 

zakresie 20 tylko 

z pomocą 

liczmanów. Nie 

rozwiązuje 

samodzielnie 

zadań 

tekstowych. 

Wymaga stałej 

pomocy przy 

pracach 

samodzielnych. 

 

Liczy wolno w 

zakresie 50, 

dodaje i odejmuje 

w zakresie 50, 

wolno mnoży i 

dzieli w zakresie 

30. Przy 

rozwiązywaniu 

zadań 

tekstowych 

oczekuje pomocy 

nauczyciela. 

 

Liczy w 

zakresie 50. 

Dodaje i 

odejmuje w 

zakresie 50 oraz 

mnoży i dzieli 

dość szybko w 

zakresie 30. 

Rozwiązuje 

typowe zadania 

tekstowe, 

wykonuje 

obliczenia i 

zapisuje 

odpowiedzi. 

Potrafi poprawić 

pomyłki. 

Podejmuje 

próby 

rozwiązywania 

zadań 

złożonych. 

 

Biegle liczy w 

zakresie 50. 

Dodaje i 

odejmuje bez 

wahań i pomyłek 

w zakresie 50. 

Mnoży i dzieli 

biegle w zakresie 

30. Samodzielnie 

rozwiązuje i 

układa zadania 

tekstowe. 

Podejmuje się 

chętnie 

rozwiązania 

zadań 

nietypowych i 

złożonych. 

 

Umiejętności 

społeczno- 

Rozpoznaje 

bardzo mało 

Niezbyt dobrze 

zna wiadomości 

Posiada  

wiadomości w 

Posiada  

wiadomości w 
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przyrodnicze gatunków roślin, 

nie zna 

wiadomości w 

zakresie 

programu, 

zniechęca się, 

wymaga stałej 

mobilizacji ze 

strony 

nauczyciela. 

w zakresie 

programu, 

pracuje wolno, 

niepewnie, 

niesamodzielnie, 

wymaga często 

pomocy, ale stara 

się. 

zakresie 

programu i 

wykraczające 

poza program, 

interesuje się 

przyrodą, 

chętnie 

wypowiada się 

na jej temat, 

pracuje 

sprawnie, 

bezbłędnie, 

czasami 

potrzebuje 

wskazówek i 

wyjaśnień. 

zakresie 

programu i 

wykraczające 

poza program,, 

interesuje się 

przyrodą, chętnie 

wypowiada się na 

jej temat, pracuje 

sprawnie, 

bezbłędnie, 

orientuje się w 

terenie, potrafi 

wyznaczać 

kierunki, wie, 

jakie zmiany 

zachodzą w 

przyrodzie w 

różnych porach 

roku. 

Umiejętności 

artystyczno-   

techniczne 

Jest często 

nieprzygotowany 

do zajęć 

plastyczno - 

technicznych, 

prace plastyczno-

techniczne 

wykonuje 

niechętnie, tylko 

pod kierunkiem 

nauczyciela, 

zwykle ich nie 

kończy. 

Jest zazwyczaj 

przygotowany do 

zajęć, przy 

częstej pomocy 

nauczyciela 

wykonuje prace 

plastyczno – 

techniczne, 

zwykle je 

kończy. 

Wykonuje 

ciekawe, bogate 

w szczegóły, 

prace plastyczno 

– techniczne pod 

kierunkiem 

nauczyciela lub 

samodzielne . 

Zawsze je 

kończy. 

Potrafi 

wykonywać 

bardzo ciekawe i 

twórcze prace 

plastyczno – 

techniczne z 

wyobraźni 

i na zadany temat,  

chętnie śpiewa 

poznane piosenki, 

uczestniczy 

aktywnie w 

zabawach ze 

śpiewem. 

Umiejętności  

fizyczno-

ruchowe 

Ćwiczy 

niechętnie, 

wymaga stałej 

pomocy i 

mobilizacji, nie 

zawsze 

przestrzega 

Niechętnie 

uczestniczy w 

grach 

zespołowych.     

Potrafi wykonać 

ćwiczenia 

gimnastyczne 

objęte 

programem przy 

niewielkiej 

pomocy 

nauczyciela, 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa 

w czasie zajęć 

ruchowych, jest 

zazwyczaj do 

nich 

Bardzo chętnie i 

poprawnie  

wykonuje 

ćwiczenia 

gimnastyczne 

objęte 

programem 

edukacji 

motorycznej, 

chętnie 

uczestniczy w 

zabawach 

rytmiczno – 

ruchowych, 

Jest bardzo 

sprawny 

fizycznie, 

aktywny, 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

chętnie 

uczestniczy w 

zabawach   

ruchowych, 

poprawnie 

wykonuje 

wszystkie 
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przygotowany, 

niezbyt chętnie 

uczestniczy w 

grach i 

zabawach. 

przestrzega 

zasad 

bezpieczeństwa  

na zajęciach 

ruchowych 

ćwiczenia. 

 

KLASA III 

 Wymagania 

konieczne 

D 

Wymagania 

podstawowe 

 C 

Wymagania 

rozszerzające 

 B 

Wymagania 

dopełniające i 

wykraczające 

A 

Umiejętność 

czytania  

Czyta słabo, 

głoskując, 

zniekształca 

wyrazy 

wielosylabowe, 

często nie 

rozumie 

czytanego tekstu, 

popełnia liczne 

błędy podczas 

wyodrębniania 

części mowy w 

tekście.  

 

 

Czyta sposobem 

mieszanym: 

sylabami i 

wyrazami,  

zazwyczaj 

rozumie 

przeczytany 

tekst, potrzebuje 

jednak 

dodatkowych 

pytań, czyta z 

podziałem na role 

pod kierunkiem 

nauczyciela, 

tempo czytania 

wolne, popełnia 

błędy podczas 

wyodrębniania 

poznanych części 

mowy. 

 

 

Czyta zdaniami 

z odpowiednią 

interpretacją. 

Rozumie 

przeczytany 

tekst. Czyta z 

podziałem na 

role, w dobrym 

tempie, 

samodzielne  

opowiada  treść 

czytanego 

tekstu po 

jednorazowym 

przeczytaniu, 

szybko 

wyszukuje  w 

tekście 

fragmenty na 

określony 

temat, 

samodzielne 

wyodrębnianie 

w tekście 

poznanych 

części mowy. 

Czyta ze 

zrozumieniem 

tekst literacki 

oraz proste teksty 

informacyjne. 

Czyta płynnie 

znany i nowy 

tekst z 

elementami 

własnej 

interpretacji oraz 

z podziałem na 

role. Korzysta z 

różnych źródeł 

informacji np. 

słownik 

ortograficzny, 

encyklopedia. 

 

Umiejętność 

mówienia / 

słuchania 

Uczeń 

wypowiada się 

niechętnie, 

najczęściej 

jednak nie 

podejmuje próby 

odpowiedzi. Ma 

bardzo ubogi 

zasób 

Uczeń 

wypowiada się 

niezbyt chętnie, 

nie zawsze potrafi 

zamykać myśl w 

formie zdania,  

popełnia błędy 

podczas 

stosowania 

Uczeń 

wypowiada się 

samorzutnie 

zdaniami na 

dany temat, 

posiada dość 

duży zasób 

słów, 

poprawnie 

Uczeń 

wypowiada się 

samorzutnie, w 

uporządkowanej 

formie na zadany 

temat, posiada 

bogaty zasób 

słownictwa, 

poprawnie stosuje 
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słownictwa. 

Wypowiada 

swoje myśli 

nieprawidłowo 

pod względem 

rzeczowym, 

nieskładnie 

gramatycznie. 

Odpowiada na 

pytania tylko 

pojedynczymi 

słowami. Nie jest 

pewny swoich 

odpowiedzi 

nawet gdy są 

prawidłowe. 

Czeka na 

wsparcie, 

dodatkowe 

wyjaśnienia, 

powtórzenie 

pytania. 

poznanych form 

gramatycznych, 

potrzebuje czasu 

na zastanowienie 

i udzielenie 

odpowiedzi na 

zadane pytanie, 

czasami 

wypowiada się na 

temat tekstu i 

wysłuchanego 

utworu 

muzycznego, 

odpowiedzi są na 

ogół poprawne, 

konieczna jest 

pomoc ze strony 

nauczyciela. 

stosuje formy 

gramatyczne, 

wypowiada się 

na temat tekstu 

i wysłuchanego 

utworu 

muzycznego. 

Udziela 

odpowiedzi na 

zadane pytania, 

próbuje 

uzasadnić 

swoje zdanie.   

formy 

gramatyczne, 

samodzielnie 

wypowiada się na 

temat tekstu i 

wysłuchanego 

utworu 

muzycznego, 

udziela 

odpowiedzi na 

pytania pełnymi 

zdaniami, 

uzasadnia swoje 

zdanie, wyróżnia 

zdania 

oznajmujące, 

pytające i 

rozkazujące, 

rozpoznaje części 

mowy: 

rzeczownik, 

czasownik, 

przymiotnik, 

liczebnik i 

przysłówek. 

Umiejętność 

pisania 

Pisze mało 

estetycznie, 

popełnia dużo 

błędów przy 

pisaniu z pamięci 

i ze słuchu, a 

nawet przy 

przepisywaniu,   

nie potrafi 

napisać 

opowiadania, 

opisu, listu i 

krótkiej notatki. 

 

 

Pismo mało 

staranne, 

niekształtne, 

zdarzają się błędy 

przy 

przepisywaniu z 

tablicy, pisaniu 

z pamięci i ze 

słuchu, z pomocą 

nauczyciela 

potrafi  napisać 

opowiadanie, 

opis, list, mało 

estetycznie 

prowadzi zeszyty. 

 

 

Potrafi napisać 

krótkie 

opowiadanie, 

list, życzenia i 

zaproszenie 

przy pomocy 

planu. W 

pisaniu z 

pamięci i ze 

słuchu popełnia 

czasami błędy, 

pisze starannie, 

brak błędów 

ortograficznych

, oczekuje 

potwierdzenia 

nauczyciela 

w trakcie 

pisania 

samodzielnych 

wypowiedzi. 

 

Pisze bezbłędnie 

ze słuchu i z 

pamięci, potrafi 

napisać krótkie 

opowiadanie, list, 

życzenia i 

zaproszenia, 

pismo płynne, 

kształtne, 

staranne, 

prawidłowo 

rozmieszczone na 

stronicy. 
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Umiejętność 

liczenia 

Liczy na 

konkretach, 

oczekuje pomocy 

nauczyciela przy 

wykonywaniu 

rachunku 

pamięciowego w 

zakresie czterech 

podstawowych 

działań sposobem 

pisemnym do 

tysiąca oraz przy 

rozwiązywaniu 

prostych zadań 

tekstowych.   

 

 

Liczy w pamięci 

wolno w zakresie 

100, nie raz 

zastanawia się, 

zapisuje 

cząstkowe 

obliczenia, 

dodaje, odejmuje, 

mnoży i dzieli w 

zakresie 50 w 

wolnym tempie,  

rozwiązuje proste 

zadania tekstowe, 

czasami 

potrzebuje 

pomocy 

nauczyciela, 

popełnia błędy, 

przy 

trudniejszych 

obliczeniach 

posługuje się 

liczmanami, 

liczy, ale bardzo 

wolno w zakresie 

1000 ( dodaje i 

odejmuje). 

Na ogół szybko 

wykonuje 

obliczenia w 

zakresie 100, 

rozwiązuje i 

próbuje 

układać 

zadania 

tekstowe, 

potrafi 

sprawdzić 

obliczenia i 

poprawić 

ewentualne 

błędy, potrafi 

również 

wykonywać 

obliczenia w 

zakresie 1000. 

 

Liczy biegle w 

zakresie 100. Bez 

wahań i pomyłek 

dodaje, odejmuje, 

mnoży i dzieli w 

zakresie 100, 

potrafi liczyć w 

zakresie 1000, 

opanował 

umiejętność 

stosowania 

algorytmów 

działań 

pisemnych, 

samodzielnie 

rozwiązuje 

złożone zadania 

tekstowe, czasami 

podaje ciekawe 

rozwiązania 

przedstawionych 

problemów. 

Umiejętności 

społeczno- 

przyrodnicze 

Wyłącznie przy 

pomocy 

nauczyciela 

obserwuje i 

analizuje 

zjawiska 

przyrodnicze, 

myli związki 

przyczynowo- 

skutkowe w 

przyrodzie, myli 

gatunki roślin, 

wymaga 

podpowiedzi 

nauczyciela, 

słabo zna i nie 

zawsze stosuje 

podstawowe 

Przy pomocy 

nauczyciela 

obserwuje, 

analizuje 

zjawiska 

przyrodnicze, 

dostrzega związki 

przyczynowo-

skutkowe w 

przyrodzie, 

rozpoznaje po 

dwie rośliny z  

poznanych 

gatunków roślin, 

ogranicza się do 

znajomości 

podstawowych 

zasad 

Obserwuje, 

analizuje 

zjawiska 

przyrodnicze, 

dostrzega 

związki 

przyczynowo-

skutkowe w 

przyrodzie., 

rozpoznaje 

popularne 

poznane 

gatunki roślin i 

zna warunki 

wpływające na 

ich wzrost i 

rozwój, 

rozróżnia 

Obserwuje, 

analizuje  

i wyjaśnia 

zjawiska 

przyrodnicze, 

dostrzega związki 

przyczynowo-

skutkowe  

w przyrodzie, 

rozpoznaje 

wszystkie 

poznane gatunki 

roślin i zna 

warunki 

wpływające na 

ich wzrost   

i rozwój, 

rozróżnia rodzaje 
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zasady 

zachowania się i 

przepisy ruchu 

drogowego. 

bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym, 

przy pomocy 

nauczyciela 

posługuje się 

mapą. 

rodzaje 

transportu oraz 

zna przepisy 

ruchu 

drogowego, 

posługuje się 

mapą, zna 

kierunki świata 

i krajobrazy. 

transportu oraz 

zna przepisy 

ruchu drogowego,  

posługuje się 

mapą, 

samodzielnie 

wyznacza 

kierunki świat, 

zna krajobrazy  

i potrafi wskazać 

większe miasta na 

mapie. 

Umiejętności 

artystyczno-   

techniczne 

Prace artystyczno 

–techniczne 

wykonuje 

niechętnie, często 

wymaga zachęty 

ze strony 

nauczyciela, 

najczęściej nie 

potrafi umiejętnie 

wykorzystać 

przyniesionych 

materiałów. 

Prace artystyczne 

podejmuje 

niezbyt chętnie, 

nie zawsze 

doprowadza je do 

końca, widoczny 

jest brak 

pomysłowości 

oraz umiejętnego 

wykorzystania 

materiałów, 

tempo pracy 

wolne, brak 

samodzielności. 

Chętne 

podejmuje się 

zadań 

artystycznych 

(plastycznych, 

technicznych 

muzycznych), 

umiejętne 

stosowanie 

podstawowe 

środki 

plastycznych 

i technicznych, 

doprowadza 

każdą pracę do 

końca. 

Bardzo 

pomysłowo i 

estetycznie 

wykonuje prace 

plastyczno-

techniczne, 

wykorzystując 

poznane techniki. 

Umiejętności  

fizyczno-

ruchowe 

 Ćwiczenia 

ruchowe 

wykonywane nie 

zawsze starannie i 

prawidłowo, stara 

się, ale wymaga 

pomocy 

nauczyciela, 

zwykle 

przygotowany do 

zajęć, stara się 

przestrzegać 

dyscypliny. 

Chętnie 

uczestniczy  

w zajęciach 

ruchowych 

i współdziała w 

grupie przy 

wykonywaniu 

ćwiczeń, 

aktywnie 

uczestniczy w 

zabawach 

muzyczno – 

ruchowych, 

śpiewa poznane 

piosenki, jest 

zdyscyplinowa

ny. 

Improwizuje 

ruchem i śpiewa 

piosenki oraz 

aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

muzyczno-

ruchowych, 

niezwykle 

starannie 

wykonuje 

ćwiczenia 

ruchowe, jest 

zdyscyplinowany. 
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Załącznik nr 8 

Obowiązki psychologa szkolnego 

W zakresie indywidualnej opieki psychologicznej: 

1. Badania diagnostyczne uczniów z różnymi rodzajami trudności ( trudności w nauce, 

zaburzenia emocjonalne, trudności wychowawcze) oraz klasyfikacja odpowiednich 

form kształcenia. 

2. Udzielanie wskazówek prowadzącym zajęcia z wyżej wymienionymi uczniami, 

prowadzenie terapii lub kierowanie do ośrodków podejmujących terapie w/w 

zaburzeń. 

3. Prowadzenie dokumentacji badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez 

psychologa, logopedę, lekarza. 

4. Prowadzenie dziennika psychologa zawierającego plan zajęć oraz wykaz uczniów 

zakwalifikowanych do różnych form pomocy. 

5. Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających 

się na tle niepowodzeń szkolnych. 

6. Prowadzenie badań dojrzałości szkolnej wśród kandydatów do klasy I szkoły 

podstawowej. 

7. Prowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce, ze 

zwróceniem uwagi na możliwe podłoże zaburzeń i wskazanie odpowiednich metod 

pracy. 

8. Prowadzenie bieżących konsultacji z wychowawcami i rodzicami uczniów. 

W zakresie zadań ogólno wychowawczych i profilaktyki: 

1. Współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 

2. Udzielanie pomocy uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia z 

uwzględnieniem możliwości na terenie Aten. 

3. Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie, profilaktyki 

uzależnień, sposobów rozładowywania sytuacji konfliktowych. 

4. Prowadzenie spotkań dla wychowawców w zakresie psychoprofilaktyki zaburzeń 

emocjonalnych i uzależnień. 

W zakresie pomocy socjalnej: 

1. Organizowanie pomocy materialnej i opieki uczniom mającym szczególne trudności 

materialne, oraz uczniom z rodzin społecznie zaniedbanych, bądź znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji losowej. 

2. Współpraca z miejscowymi placówkami pomocy społecznej. 

Ze względu na specyfikę placówki ( trudności dostępu do powszechnej służby zdrowia, 

świadczeń opieki społecznej, związanych z ograniczonymi uprawnieniami emigrantów na 

terenie Grecji oraz ze względu na trudności językowe) do zadań psychologa szkolnego należy 

zarówno działalność psychologiczna jak i socjalna. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

93 

 

Załącznik nr 10 

KONTRAKT – psycholog – uczeń -  rodzice 

Warunki ogólne kontraktu 
Imię i nazwisko ucznia ................... .................................................................................  

Klasa ............................................. 

Data  ............................................... 

 

Obszary 

funkcjonowania 

ucznia 

Zobowiązania ucznia Zobowiązania wychowawcy Efekty Podpis 

wychowawc

y 

Frekwencja na 

zajęciach 

szkolnych 

100%obecności, absencja 

potwierdzona tylko 

zwolnieniem lekarskim 

Analiza zapisów w dzienniku 

lekcyjnym  

  

Zachowanie 

podczas pobytu w 

szkole 

Właściwe, konstruktywne 

wypełnianie roli ucznia 

Obserwacja funkcjonowania 

ucznia podczas przerw, 

rozmowy z wychowawcą, 

nauczycielami 

  

Relacje z 

rówieśnikami 

Koleżeńskie Obserwacja   

Relacje z 

nauczycielami 

Wykonywanie poleceń 

nauczycieli, poprawne 

odnoszenie się do 

pedagogów 

Rozmowy z nauczycielami, 

wychowawcą 

  

Kontakty z 

wychowawcą 

Na przerwie po każdej 

godzinie wychowawczej, 

relacje z działań w 

minionym tygodniu 

Analiza zapisów w dzienniku 

lekcyjnym kontakt z 

nauczycielami przedmiotów, w 

razie potrzeby ucznia lub 

wychowawcy-rozmowa 

  

Kontakt z 

pedagogiem 

Raz w tygodniu, w piątek 

po lekcjach, zdanie relacji 

ucznia z działań w 

ostatnim tygodniu; w 

razie trudności-w czasie 

pracy pedagoga 

Co najmniej raz w tygodniu 

krótki kontakt z inicjatywy 

pedagoga (np. cieszę się, że 

jesteś w szkole. Jak sobie 

poradziłeś?)  Kontrola 

dokumentacji szkolnej, wsparcie 

w sytuacjach trudnych 

zgłoszonych przez ucznia lub 

rodzica, lub nauczycieli 

  

Zadania 

edukacyjne 

Wykonywanie poleceń 

nauczyciel, 

przygotowanie do lekcji, 

odrabianie prac 

domowych, 

przystępowanie do 

klasówek, koncentracja i 

aktywność na lekcjach 

Analiza zapisów dzienniku 

lekcyjnym, bieżące rozmowy z 

nauczycielami i wychowawcą. 

  

Kontakt rodzica z 

wychowawcą/pedagogiem/ 

Dyrektorem 

Zobowiązuję się do: 

-kontaktu z wychowawcą i pedagogiem raz w tygodniu w umówionym 

terminie(spotkanie, rozmowa telefoniczna 

-wspieranie syna/córki w realizacji kontraktu 

-kontroli jego poczynań po zajęciach lekcyjnych 

 Kontakt z rodzicem 
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Niedobór i nadmiar 

pokarmu-

konsekwencje 

październik nauczyciel przyrody  

Próby spojrzenia na 

siebie. Jaka jest moja 

ogólna samoocena 

listopad wychowawca  

Jak pomóc tym którzy 

czują się odrzuceni? 

grudzień psycholog  

Prawidłowa postawa 

ciała 

styczeń nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

 

Jak sobie radzę w 

klasie IV 

 

luty wychowawca  

Jak rozwija się 

dziecko. 

 

marzec nauczyciel przyrody  

Zagrożenie dla 

zdrowia wynikające z 

palenia papierosów i 

używania alkoholu 

kwiecień psycholog  

Przestrzeganie zasad 

higieny 

 maj Wychowawca, 

nauczyciel przyrody 
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Załącznik nr 14 

Karta Rzecznika Praw Ucznia 

 
Rzecznik Praw Ucznia, organ powołany do ochrony uczniów, ich wolności i praw 

zagwarantowanych w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych wydanych przez 

Sejm RP oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Funkcję tę pełni wybrany nauczyciel  ds. 

przestrzegania praw w Zespole Szkół im. Z. Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach. 

Nauczyciel stosuje się do obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia MENiS 

z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru 

pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania 

Do podstawowych obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy: 

a. Dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole, 

b. Rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie działalności samorządowej w 

szkole, 

c. Organizowanie spotkań związanych z problematyką praw ucznia. 

Rzecznik ma prawo do: 

a. Samodzielnego badania skarg, 

b. Wydawania zaleceń w porozumieniu z dyrektorem. 

Wybory Rzecznika Praw Ucznia 

1. Rzecznika powołuje dyrektor Szkoły na wniosek rady Samorządu Uczniowskiego. 

2. Kadencja rzecznika trwa jeden rok. 

3. Rzecznika może odwołać dyrektor na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego lub 

samego zainteresowanego. 

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności: 

 Znajomość Statutu Szkoły, Karty Praw i Obowiązków Ucznia oraz Konwencji Praw 

Dziecka. 

 Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia. 

 Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw 

spornych. 

 Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania. 

 Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie decyzjach. 

 Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną. 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia 

 Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole. 

 Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli. 

 W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących 

zapisów praw wewnętrznych szkoły. 

Środki działania Rzecznika: 

 Załatwianie indywidualnych spraw. 

 Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń w szkole. 

 Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw ( uczniom, rodzicom, 

nauczycielom). 

 Współpraca z fachowcami ( psycholog, prawnik). 

 Współuczestniczenie w programach przeciwdziałających wielu problemom szkolnym. 

 Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących 

regulaminów. 

 Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania. 

 Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, 

nauczycieli lub pracowników administracji szkoły. 
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O czym uczeń wiedzieć powinien: 

 

 Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika  w toku postępowania mediacyjnego 

stanowią tajemnice służbową. 

 Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno 

– wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo. 

  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie interweniować w każdym 

przypadku, gdy naruszane są prawa ucznia lub prawa dziecka. 

 Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw 

ucznia. 

 Podstawą działania  Rzecznika Praw Ucznia jest statut Szkoły i Konwencja Praw 

Dziecka. 

 

 


