
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia  

Nauczycieli i Kadr Oświatowych w Bobowej  

 

 

 

 

 
 

„JAK POPRAWNIE TWORZYĆ 

DOKUMENTACJĘ SZKOLNĄ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROWADZĄCY:  

mgr Władysław ŚCIANEK 

hamada@interia.pl 
 

 

 

 

 

 

Bobowa 2017  
 

mailto:hamada@interia.pl


O CZYM PAMIĘTAĆ PRZY NOWELIZACJI 

STATUTU? 

UWAGI OGÓLNE: 

1. Rozdziały numeruje się cyframi arabskimi [§ 62 ust. 1 

Zasad techniki prawodawczej; dalej ZTP]. 

PRZYKŁAD: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 

1.   Szkoła nosi nazwę :Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej  

w Przyszowej 

2.   Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół w Przyszowej. 

3.   Siedzibą Szkoły jest wieś  Przyszowa, położona na terenie Gminy Łukowica   

       w powiecie limanowskim . 

4.   Adres Szkoły:  Przyszowa 484,          kod: 34-604  Przyszowa   

                             powiat limanowski         woj. małopolskie 

5.   Ustalona nazwa Szkoły na pieczęciach używana jest w pełnym brzmieniu. 

6.   Na stemplach Szkoła może używać czytelnego skrótu nazwy. 
 

 

2. Nazwę rozdziału zapisuje się od nowego wiersza                          

[§ 62 ust. 2 ZTP] i rozpoczyna się wielką literą, co oznacza, 

iż nazwy rozdziału nie piszemy wielkimi literami.  
 

PRZYKŁAD 

 

Rozdział 2 

Nowe zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy 

pierwszej 
 

 



§ 18 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Przyszowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal 

dysponować wolnymi miejscami. 

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. 

 

3. Nazwę rozdziału określa się w sposób zwięzły.  

PRZYKŁAD 

Rozdział 3 

Cele i zadania szkoły 
 

§ 24 

1.   Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty,  

przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, m.in. w  podstawie  

programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, szkolnym 

zestawie programów nauczania, programie wychowawczym, programie 

profilaktyki, a w szczególności: 

 

1) w zakresie nauczania zapewnia uczniom : 

a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania  

ze zrozumieniem , 

b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na 

poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie 

edukacyjnym, 

c) dochodzenie do rozumienia , a nie tylko do pamięciowego opanowania, 

przekazanych treści, 

d) rozwijanie zdolności do dostrzegania różnego rodzaju związków i 

zależności, 

e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

f) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, 

prowadzący 

do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 



h) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w 

perspektywie 

kultury europejskiej. 

 

2) w zakresie nabywania przez uczniów umiejętności:     

a) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, 

przyjmowania 

coraz większej odpowiedzialności za własną naukę, 

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji 

własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, 

c) poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

 

d) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania 

więzi 

międzyludzkich, 

e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł, 

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 

doświadczeń i nawyków, 

g) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania 

konfliktów 

i problemów społecznych. 

 

3)  w zakresie działalności wychowawczej, zmierzającej do tego, aby     

Uczniowie w szczególności: 
a) czuli się w Szkole bezpiecznie, 

b) znajdowali w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego, 

c) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na  

poszukiwanie prawdy, dobra i piękna, 

d) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych  

przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie, 

e) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego  

wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra 

własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za 

innych, 

f)  uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego 

oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej oraz w 

państwie, 

g)  przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywali  

wyborów i hierarchizacji wartości,   

i) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych  

i rozumienia ich poglądów. 



 

4)   w zakresie profilaktyki: 

a) kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych 

kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, 

b) wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i  

pozaszkolnych,  

c) uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku 

rodzinnym, w szkole i wobec obcych,  

d) budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań 

rodziny,  

e) wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i 

społecznego,  

f) wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia 

sobie z trudną sytuacją,  

g) stwarzanie możliwości do doskonalenia się.  

 

  5) w zakresie opieki:  

a) eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych 

oraz związanych z tym problemów,  

b) stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

uczniów i pracowników szkoły,  

c) udzielanie jak największej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom 

będącym w trudnej sytuacji,  

d) formami pomocy świadczonej na rzecz uczniów są:  

- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka 

szkolna”, 

- dożywianie uczniów w ramach programu „Szklanka mleka”,  

- dożywianie uczniów w ramach programu „Owoce w szkole”. 

 

6) Szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym 

społecznie:  

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego,  

b) odpowiednie warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,  

c) realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu 

profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i  

możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i  

metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, oraz opracowanie  

indywidualnego edukacyjno - terapeutycznego programu nauczania dla  

uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz  

]zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  

d) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.  

 



 

2.  Realizując ogólne zadania Szkoła ponadto umożliwia uczniom: 

1)  podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnych poprzez uwzględnienie  

tej problematyki w działalności dydaktyczno – wychowawczej; 

2)  korzystanie z wszechstronnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

3) realizację zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi; 

4) realizację nauczania indywidualnego; 

5) rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań. 

 

4. Rozdział piszemy tekstem niepogrubionym, a nazwę 

rozdziału tekstem pogrubionym.  
 

PRZYKŁAD 

Rozdział 5 

Organizacja szkoły 

 

§ 46 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora 

szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w 

przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych – 

do dnia 30 kwietnia każdego roku.  

 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 15 

maja danego roku. 

 

3. W arkuszu organizacji szkoły określa się: liczbę pracowników szkoły, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i 

roczną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 

4. W arkuszu organizacji szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu 

zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu 

zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do 

postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się terminy 

złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 

 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, 



z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 
 

 

 

5.W strukturze statutu nie używamy artykułów (art.).   

    Są one zarezerwowane dla ustaw. 

 

PRZYKŁAD 

§ 33 

Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia: 

1)  sale lekcyjne; 

2)  pomieszczenia dla biblioteki szkolnej; 

3)  salę gimnastyczną; 

4)  pracownię informatyczną; 

5)  salę dla oddziału przedszkolnego; 

6)  zestaw boisk do gier zespołowych; 

7)  szatnie uczniowskie; 

8)  pomieszczenia administracyjne: 

    a)  gabinet Dyrektora Szkoły, 

    b)  pokój nauczycielski, 

    c)  sekretariat; 

9)  pomieszczenia gospodarcze. 

 

 

6. W przypadku pisania paragrafu nad tekstem nie 

powinno być przerwy, a paragraf umieszcza się na środku. 
 

PRZYKŁAD 

§ 36 

Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest za:  

    1) poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania oraz opiekę nad 

uczniami; 

    2) właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w Szkole;  

    3) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i 

niniejszego statutu; 



    4) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły oraz podczas 

zajęć organizowanych poza szkołą; 

    5) stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych; 

    6) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Szkoły; 

    7) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej – zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

    8) pieczęcie i druki ścisłego zarachowania.  

 

 

7. Nie numeruje się paragrafu jednoustępowego. 

PRZYKŁAD 

§ 37 

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz Małopolskiego 

Kuratora Oświaty. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z 

organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności  z przepisami prawa. Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna. 

 

§ 55 

Organizację nauczania i wychowania w Szkole regulują następujące 

dokumenty:  

a) Zatwierdzony przez Wójta Gminy Łukowica Arkusz organizacji 

Szkoły, 

b) Szkolny zestaw programów nauczania - określa dydaktyczną działalność 

Szkoły. Obowiązek wyboru programu spoczywa na nauczycielu przedmiotu 

(dostosowuje go optymalnie do poziomu intelektualnego uczniów danego 

oddziału). Wyboru dokonuje się spośród programów zaakceptowanych przez 

MEN, jako zgodnych z nową podstawą programową. Nauczyciel może również 

stworzyć i realizować autorski program nauczania (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami), 

c) Szkolny zestaw podręczników – określa dydaktyczną działalność szkoły. 

Obowiązek wyboru podręczników spoczywa na nauczycielu przedmiotu, który 

dokonuje tego spośród podręczników zaakceptowanych przez MEN, 

         d) Szkolny program wychowawczy , który opisuje wszystkie treści i 

działania szkoły o charakterze wychowawczym realizowane przez 

wychowawców i wszystkich, 

         e) Program profilaktyki szkolnej , który opisuje treści i działania o 

charakterze profilaktycznym, 



f) Koncepcja pracy Szkoły opracowana przez zespół z udziałem nauczycieli, 

rodziców i uczniów, 

g) Wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady  oceniania – określają 

szczegółowe zasady oceniania. 
 

 

8. Każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką. 

PRZYKŁAD 

§ 69 

1.Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz 

stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one 

sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.  

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:  

1)  przestrzegać czasu pracy ustalonego przez Dyrektora Szkoły; 

2)  przestrzegać obowiązujących w Szkole regulaminów pracy; 

3)  przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów przeciwpożarowych; 

4)  dbać o dobro swojego zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować               

w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę; 

5)  przestrzegać tajemnicy służbowej, określonej w odrębnych przepisach; 

6)  przestrzegać w Szkole zasad współżycia społecznego.  

 

9. Zdanie kończy się kropką. 

PRZYKŁAD 

§ 75 

Nauczyciel rozpoczynający pracę ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy 

merytorycznej i metodycznej ze strony nauczyciela – metodyka danego 

przedmiotu, a także powinien być dla niego wyznaczony przez Dyrektora 

opiekun stażu spośród doświadczonych nauczycieli mianowanych lub 

dyplomowanych.  

 



10. Wyliczenia piszemy małą literą, gdyż w zdaniu – poza 

nazwą własną – nie pisze się wyrazów z wielkiej litery, z 

wyjątkiem nazw własnych. 

PRZYKŁAD 

§ 77 

1. W Szkole tworzy się stanowisko koordynatora do spraw bezpieczeństwa.  

 

2. Koordynatora ds. bezpieczeństwa powołuje Dyrektor szkoły spośród 

członków Rady Pedagogicznej lub spoza pracowników Szkoły.  

 

3.Do zadań koordynatora w szczególności należy:  

a) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, 

uczniów, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie 

bezpieczeństwa,  

           b) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach 

realizowanego  w szkołach Szkolnego programu wychowawczego i Szkolnego 

programu profilaktyki, 

c). wdrażanie i realizacja procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i 

zagrożenia,  

d). pomoc nauczycielom (wychowawcom) przy nawiązywaniu współpracy z 

odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz instytucjami 

działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci,  

e). współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,  

f). promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci.  

 

11. W przedszkolu czy też w oddziale przedszkolnym w 

szkole podstawowej mamy dzieci, a niewychowanków.                              

Wychowanków mamy np. w internatach. 

PRZYKŁAD 

§ 8 
1.   Szkoła organizuje i prowadzi oddział przedszkolny dla dziecipięcioletnich,                  

realizujący program wychowania przedszkolnego. Do oddziału przedszkolnego 

mogą być przyjęte dzieci czteroletnie na pisemną prośbę rodziców  i za zgodą 

dyrektora. 

 



2. W oddziale przedszkolnym, w zakresie organizacji wychowania, nauczania                      

i opieki, stosuje się przepisy w sprawie ramowego statutu publicznego  

przedszkolaorazpodstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

3. Dzieci do oddziału przedszkolnego przyjmuje się według obowiązującego w 

szkole regulaminu określającego postępowanie rekrutacyjne. 
 

 

 

12. Po liczbie roku pisze się nie „roku”, ale „r.”  

PRZYKŁAD 

§ 61 

1. Nauczanie religii w Szkole: 

a) w oddziale przedszkolnym organizuje się naukę religii w ramach planu zajęć 

przedszkolnych, 

b) w Szkole organizuje się naukę religii w wymiarze określonym w szkolnym 

planie nauczania i „Arkuszu organizacji Szkoły…”.  

 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka obowiązani są w formie pisemnej, 

skierowanej do Dyrektora Szkoły,  wyrazićprośbę o uczestniczenie dziecka                 

w nauce religii. 

 

3. Dla uczniów nieuczestniczących w nauce religii Dyrektor Szkoły winien 

zorganizować zajęcia z etyki. 

 

4.Życzenie, o którym mowa w ust. 2, jest wyrażane w najprostszej formie 

oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może 

natomiast zostać zmienione.  

 

5. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce 

religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek                              

i w jakiejkolwiek formie.  

 

6.Od 1 września 2015 r. w oddziale przedszkolnym wprowadza się 

obowiązkową bezpłatną naukę wybranego języka obcego. 

 



13. Wszelkie definicje i procedury umieszczone w statucie 

muszą być zgodne z prawem stanowionym (prawo 

wyższego rzędu) 

PRZYKŁAD 

§ 12 

1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole  

nie może przekroczyć 25. 

 

2. Liczba dzieci w integracyjnym oddziale przedszkolnym zorganizowanym                  

w Szkole powinna  wynosić do  20,  w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych. 

 

3. Liczba dzieci w specjalnym oddziale przedszkolnym zorganizowanym  w 

Szkole powinna  wynosić: 

   1) w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, lub   

z niepełnosprawnościami sprzężonymi – do 4; 

   2) w oddziale dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących  -  do 8; 

   3) w oddziale dla dzieci z  upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym   

        lub znacznym     -   do 10;                                                                                                           

   4) w oddziale dla dzieci niewidomych i słabo widzących  -  do 10; 

5)  w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją –   do 

12. 
 

14. W treści statutu nie wolno używać nazw, których nie 

zawierają akty wyższego rzędu (ustawy, rozporządzenia 

MEN). Oto przykłady: 

    1) w szkołach dla młodzieży nie wolno używać nazwy 

„semestr” tylko „okres”; 

    2) nie używany określenia „obniżyć wymagania 

edukacyjne” tylko „dostosować wymagania edukacyjne”; 

    3) nie używamy określenia „deficyty rozwojowe” tylko 

„specyficzne trudności w uczeniu się”; 

    4) od 1 września 2015 r. nie używamy nazwy 

„upośledzenie umysłowe” tylko „niepełnosprawność 

intelektualna”; 



    5) od 31 marca 2015 r. nie używamy nazwy „przedmiot” 

tylko „zajęcia edukacyjne”. 

 

 

15. Powoływane akty prawne muszą być najświeższe 

(obowiązujące aktualnie). Przykład poniżej: 
 

PRZYKŁAD 

 

Obecnie poprawna nazwa ustawy Karta Nauczyciela brzmi – ustawa z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 

2014 r. poz. 191 z późn. zm.).  
 

Po 12 lutego 2014 r.nie wolno już powoływać: 

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst 

jedn.:Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.).  
 

14. Powoływane akty prawne muszą być najświeższe 

(obowiązujące aktualnie). Przykład poniżej: 
 

<<<<<@@@>>>>> 

W latach 2014 – 2015 w statucie przedszkola – szkoły 

należy zapisać: 
 

1. kryteria rekrutacyjne do przedszkola – szkoły 

podstawowej – gimnazjum; 

2. zapis informujący, że wszelkie informacje gromadzone 

przez przedszkole – szkołę, dotyczące nauczania, 

wychowania oraz ich dzieci są udostępniane rodzicom 

bezpłatnie; 



3. zapis informujący, że w szkole podstawowej może być 

zatrudniony asystent nauczyciela klas I – III lub asystent 

wychowawcy świetlicy; 

4. zapis informujący, że do zadań asystenta należy 

wspieranie prowadzącego zajęcia edukacyjne nauczyciela; 

5. w szkołach prowadzących oddziały dwujęzyczne należy 

ustalić i przyjąć przez radę pedagogiczną warunki 

przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych; 

6. szczegółowe warunki i sposób oceniania 

wewnątrzszkolnego ; 

7. sposób uzasadniania przez nauczyciela ustalonych ocen; 

8. sposób udostępniania: 

     1) sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych; 

     2) dokumentacji egzaminów klasyfikacyjnego,  

poprawkowego i innej dokumentacji oceniania; 
 

 

 

 

9. termin klasyfikacji śródrocznej; 
 

 

 

 

10. sposób informowania (termin i forma)  rodziców                            

o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych 

i  zachowania; 
 

 

 

 

11. termin ustalania klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i 

rocznych; 
 

 
 
 

12. sposób ustalania ocen bieżących w klasach I – III 

szkoły podstawowej; 
 

 
 
 

SPRAWDŹ:ustawa o systemie oświaty 

Art. 44i. 2. W klasach I–III szkoły podstawowej oceny bieżące z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o 



których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, 

mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. 

 

13. ocenianie bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne                                               

w klasach IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz                          

w szkołach ponadgimnazjalnych; 

 

NOWOŚĆ ! 
      Tu musi być zapis, czy oceny bieżące, klasyfikacyjne 

śródroczne i klasyfikacyjne roczne będą ocenami 

opisowymi. 
 

 

 

 

SPRAWDŹ:ustawa o systemie oświaty 

Art. 44i. 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące 

oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo 

wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

13 ust. 3, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak 

przewiduje. 

 

14. sposoby dostosowania warunków oraz formy 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego 

lub egzaminu maturalnego dla ucznia o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

 

SPRAWDŹ:ustawa o systemie oświaty 
 

Art. 44zzr. 12. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów 

dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, wymienionych w 

komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret 



trzecie, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub 

formy przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i 

egzaminu maturalnego dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o 

którym mowa w ust. 1–7. 

Uchwała nr  5/2014/2015 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr ……… w ……………………. 

z dnia ……………………… 2015 roku 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły 
 

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 

września1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z 

późn. zm.), Rozporządzenia MEN  z dnia  30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  publicznych 

szkołach, przedszkolach i placówkach (Dz. U. poz. 532), Rozporządzenia MEN z dnia 

2 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania  

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. poz. 957), § …….  statutu Szkoły 

 

Rada Pedagogiczna Szkoły postanawia: 

 

§ 1 

Wprowadzić do statutu Szkoły Podstawowej nr …….. w ……….zmiany, 

których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 
      …………………………………………… 

 

 
 



Jak należy ogłosić tekst jednolity statutu zgodnie z 

przepisami prawa? 

Prawo oświatowe nie podpowiada, w jaki sposób nowelizować 

statut lub ogłaszać jednolity tekst.  

Można opierać się natomiast na rozporządzeniu Prezesa RM z 20 

czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.  

Sposób ogłaszania tekstu jednolitego statutu w szkole powinien 

jednak regulować właśnie ten dokument (statut) w tzw. 

„Postanowieniach końcowych”.  

Placówki przyjmują różne rozwiązania: 

1. udostępnienie na tablicy ogłoszeniowej, 

2. upublicznienie na str. www. 

Należy wprowadzić jednolity tekst zarządzeniem lub 

obwieszczeniem dyrektora – właśnie w zależności od tego, jakie są 

zapisy statutowe, a zmiany zawsze na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej. 
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Egzamin klasyfikacyjny 

Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty 

Dz.U.2015.357 

USTAWA 

z dnia 20 lutego 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r.) 

 

Art. 16.  

11.Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na 

danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem 

szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której 

dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 

szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na 

podstawie art. 44zb. 

Art. 20zh. 

 

3. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły 

publicznej innego typu można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l i przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zb. 

3a. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej 

jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły 

publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 

44zb. 

Art. 44k.  

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, 

a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 



przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 
może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 

Art. 44l.  

1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 

3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, przeprowadza komisja powołana przez 

dyrektora szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych, a w szkole policealnej – 

semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole 

policealnej – z uczniem. 
 

 

 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do 

niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 

 

 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,                     

z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n. [prawo do egz. poprawkowego, 

promowanie z oceną niedostateczną, zastrzeżenia do procedur 

poprzedzające egzamin sprawdzający] 
 

 

5. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z 

zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające 

uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w 

szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych 

w ramach praktycznej nauki zawodu. 

 

Art. 66. 

1b. (od 1.09.2015r.) Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest 

klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy 

klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami art. 44l i przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zb, a w przypadku zajęć edukacyjnych 

artystycznych realizowanych w szkole artystycznej – zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zq. 

<<<<<@@@>>>>> 



Dz. U. z 2015 r. poz. 843 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                                  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) 

§ 15.1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh                        

ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 i art. 66 ust. 1b ustawy, zwany dalej „egzaminem 

klasyfikacyjnym” przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć 

praktycznych , zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których programy przewidują prowadzenie ćwiczeń 

(doświadczeń), ma formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy [poza 

szkołą], nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:   

 - technika, 

 - zajęcia techniczne, 

 - plastyka, 

 - muzyka, 

 - zajęcia artystyczne, 

 - wychowanie fizyczne, 

 - dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 

[nieklasyfikowany z powodu nieobecności] oraz art. 66 ust. 1b ustawy 

[indywidualny tok nauki],  przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
  

 

 

 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  -  przewodniczący; 

 2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych – członek. 

 

6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust.11 [spełnianie 

obowiązku poza szkołą]oraz art. 20zh ust. 3 i 3a [zmiana typu szkoły, 



przejście ze szkoły niepublicznej do szkoły publicznej]przeprowadza 

komisja, w której skład wchodzą: 

 
 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

kierownicze  -  przewodniczący; 

 2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych     

w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16                 

ust. 8 ustawy[spełnianie obowiązku poza szkołą]oraz z jego rodzicami liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

8. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni  –     

w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

 1) skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6; 

 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

 3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

 4) ustalone oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

<<<<<@@@>>>>> 

 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich 

zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców 



(prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

……………………….dnia ........................................... 

 

 

.................................................... 
       imię i nazwisko rodzica   
 
 
 
 

……………………………………… 

      adres zamieszkania    

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół ……………………………… 

w ………………………………….……………… 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu 

klasyfikacyjnego mojej córki  -  mojego syna  ………………………………………………….  

ucznia klasy ………..  z przedmiotu - przedmiotów*  .................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
.................................................. 

              podpis rodzica 

 

 

 

 

Uczeń nie został klasyfikowany z powodu – opinia wychowawcy klasy lub 

nauczyciela przedmiotu: 
.................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... .......... 

.................................................................................................................................................................................. 

 
......................................................... 

podpis wychowawcy - nauczyciela 
 

Decyzja Rady Pedagogicznej: uchwała z dnia  ..................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

* niepotrzebne skreślić 

 



 

Uchwała   nr ....... 

           Rady Pedagogicznej   Gimnazjum nr .....  w  ...................................  

z dnia ....................... 

w sprawie wyrażenia zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności za zajęciach  
 

        Na podstawie art. 44k ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) , uwzględniając 

wniosek matki ucznia z dnia .................... Rada Pedagogiczna postanawia:  

 

§ 1  

Wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia klasy .......................,    

 

................................................................................... 

imiona i nazwisko ucznia                                                                                                                                                       

z następujących przedmiotów: 
      ................................................................................... 

      ................................................................................... 

      ................................................................................... . 

 

§ 2 

       Dyrektor  Gimnazjum uzgodni z uczniem oraz  z jego matką  terminy 

przeprowadzenia wymienionych w § 1  egzaminów. 

 

§ 3 

       Dyrektor Gimnazjum powoła komisje, w składzie określonym w § 17 ust. 5 

rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843), które zorganizują 

i przeprowadzą wymienione w § 1 egzaminy klasyfikacyjne. 

 

§ 4 

       Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. 

 

§ 5 

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

                           Podpis 

                                                          Przewodniczącego Rady Pedagogicznej 
 

                                                           ......................................................................................... 



Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który: 

1. realizuje indywidualny tok nauki, 

2. spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

W czasie każdego egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni  – w 

charakterze obserwatorów – Rodzice (prawni Opiekunowie) Ucznia. 

Sam egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej                        

i ustnej. Wyjątkiem są egzaminy z: 

 plastyki, 

 muzyki, 

 zajęć artystycznych, 

 techniki, 

 zajęć technicznych, 

 informatyki, 

 technologii informacyjnej, 

 zajęć komputerowych, 

 wychowania fizycznego, 

które mają przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

UCZEŃ SPEŁNIAJĄCY OBOWIĄZEK SZKOLNY LUB 

OBOWIĄZEK NAUKI POZA SZKOŁĄ 

W przypadku ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą, egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: 

 technika, 

 zajęcia techniczne, 

 plastyka, 

 muzyka, 

 zajęcia artystyczne, 

 wychowanie fizyczne, 

 dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

Ponadto uczniowi takiemu nie ustala się oceny z zachowania. 



Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana 

przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na taką formę nauki ucznia.                    

W skład komisji wchodzą: 

1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne 

stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji, 

2. Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem uczącym się poza 

szkołąoraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

Protokół egzaminu klasyfikacyjnego w tym przypadku zawiera: 

 skład komisji, 

 termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

 zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

 wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

POZOSTALI UCZNIOWIE 

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który zdaje ten egzamin                               

z powodu: 

 usprawiedliwionej nieobecności, 

 wyrażenia zgody przez radę pedagogiczną na wniosek ucznia lub 

jego rodziców (prawnych opiekunów) na zdawanie tego 

egzaminu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, 

 realizacji indywidualnego toku nauki, 



przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego dla w/w uczniów zawiera: 

 imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzają egzamin 

klasyfikacyjny – mogą to być nauczyciele danych zajęć 

edukacyjnych lub wskazani przez dyrektora szkoły nauczyciele 

takich samych lub pokrewnych zajęć, 

 termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

 zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

 wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany 

albo nieklasyfikowana.  

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).  

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. 

 

 



WYZNACZANIE TERMINU EGZAMINU 

KLASYFIKACYJNEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY  

po uzgodnieniach z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) - dla ucznia, który 

realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

Egzamin klasyfikacyjny w roku szkolnym …………………..……….                                                                    

dla ucznia ……………………………………..………….…………… kl. …………………….. 

z……………………………………….. w formie pisemnej i ustnej zostanie  
 (wpisać nazwę przedmiotu)  

przeprowadzonydnia ……………….…..….. o godzinie…………… w sali …………. 
 

SKŁAD KOMISJI 
Lp. Pełniona funkcja                             

w komisji 

Imię i nazwisko  

nauczyciela 

Podpis nauczyciela 

potwierdzający udział   w 

pracach komisji 

1. przewodniczący – 
nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne 

  

2. członek–nauczyciel 

takich samych lub 

pokrewnych zajęć 

edukacyjnych 

  

 

Data: ……………………………… 
      Podpis Dyrektora: 
 
 
 

………………………………………… 

Potwierdzenie odbioru wymagań przez rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia lub pełnoletniego ucznia oraz informacji o terminie egzaminu 

klasyfikacyjnego 
 

Data: ……………………………………… 

 

Podpis Rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia: 
 
……………………………………………………………………………….. 

Podstawa prawna:art. 44l.ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

§ 15 rozporządzenia MEN z dnia ………….. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. …..). 

 
 

…………………………………….. 

stempelszkoły 

 

 

 



PROTOKÓŁ 
egzaminu klasyfikacyjnego 

z..................................................................................... 

(nazwa przedmiotu) 

przeprowadzonego wdniu..................................................................................... 

 

Imięinazwisko ucznia (zdającego):...........................................................................................  

 
 

klasa: .................................. 

 

 

OŚWIADCZENIE ZDAJĄCEGO 
Oświadczam,żenieposiadamaktualniezaświadczenialekarskiegozwalniającegom

niewdniudzisiejszymzzajęćszkolnych,czujęsięzdrowyiwyrażamwolęprzystąpieni

adoegzaminu. 

Jestemświadom,że wszelkie usprawiedliwienia 

dostarczonepoegzaminieniebędąhonorowane. 
 
 
 
 

 
 
 

......................................................................................... 

(podpis ucznia) 

 

Komisjaegzaminacyjnazostałapowołana przez ................................................................ 

wskładzie: 

1.przewodniczący:........................................................................................................................... 
 

2.członek:............................................................................................................................................ 
 
 
 

Wegzaminienawniosek............................................................................................................... 

uczestniczył:........................................................................................................................................ 
 
 

 

Tematy(zadania) egzaminacyjne zostały zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 

 

 

Temat (zadania) na egzamin pisemny: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



Tematy(zadania) na egzaminustny: 
............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Zwięzła informacja o ustnychodpowiedziach ucznia: . 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Inneuwagi: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego egzaminuklasyfikacyjnegokomisjapostanowiła: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ustalona ocena: …………………………………………………………………………………. 

 

 

Załączniki:Podpisyczłonków komisji: 

1.....................................................................              1.................................................................... 

2.....................................................................              2.................................................................... 

3..................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

Egzamin poprawkowy 

Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty 



Dz.U.2015.357 

USTAWA 
z dnia 20 lutego 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r.) 

 

Art. 44m. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w 

wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, otrzymał 

negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zb, z: 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 

– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadzakomisja powołana przez dyrektora 

szkoły. 

3. Uczeń, któryz przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowegow wyznaczonym terminie, może przystąpić do niegow 

dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później 

niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca. 

 

4. Roczna, a w szkole policealnej – semestralna, ocena klasyfikacyjna ustalona 

w wyniku egzaminu poprawkowegojest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n 

ust. 7.[prawo do zgłoszenia przez rodziców zastrzeżeń do ustalonych 

procedur w ciągu 5 dni roboczych od daty egzaminu] 

 

5. Uczeń, którynie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr 

programowo wyższy, i powtarza odpowiednio klasę lub semestr. 

 

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo 

wyższy, ucznia, którynie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnychalbo zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego,pod warunkiem 

żetezajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole 

policealnej – semestrze programowo wyższym. 

 



ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia ……………. 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                                  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z dnia …………………… 2015 r.) 

 

§ 16.1. Egzamin poprawkowy, o którym mowa w art. 44m ustawy, zwany dalej 

„egzaminem poprawkowym” , przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, egzamin poprawkowy z zajęć 

praktycznych , zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których programy przewidują prowadzenie ćwiczeń 

(doświadczeń), ma formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin 

poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole,                   

w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się w styczniu  -  po 

zakończeniu tych zajęć, nie później jednak, niż do końca lutego. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

               stanowisko kierownicze  -  jako przewodniczący komisji; 

 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  -  jako egzaminujący; 

 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne  -  

jako członek komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału                 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

egzaminacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

7.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 



 1) skład komisji; 

 2) termin egzaminu poprawkowego; 

 3) pytania egzaminacyjne; 

 4) ustaloną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

<<<<<@@@>>>>> 

 

WYZNACZANIE TERMINU EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY  

po uzgodnieniach z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) - dla ucznia, który 

realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  

                     Egzamin poprawkowy w roku szkolnym ………………….…..……….                                                                    

dla ucznia ……………………………………..………….…………… kl. …………………….. 

z……………………………………….. w formie pisemnej i ustnej zostanie  
 (wpisać nazwę przedmiotu)  

przeprowadzonydnia ……………….…..….. o godzinie…………… w sali …………. 
 

SKŁAD KOMISJI 
Lp. Pełniona funkcja                             

w komisji 

Imię i nazwisko  

nauczyciela 

Podpis nauczyciela 

potwierdzający udział   w 

pracach komisji 

1. przewodniczący – 
dyrektor szkoły  lub 

nauczyciel zajmujący                                  

w szkole inne stanowisko 

kierownicze 

  

2. egzaminator – 
nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne 

  

3. członek–nauczyciel 

prowadzący takie same 

lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne 

  

 

Data:…………………… 
      Podpis Dyrektora: 
 
 
 

………………………………………… 



Potwierdzenie odbioru wymagań przez rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia lub pełnoletniego ucznia oraz informacji o terminie egzaminu 

poprawkowego 
 

Data: ……………………………………… 

 

Podpis rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia: 
 
……………………………………………………………………………….. 

Podstawa prawna:art. 44m. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

§ 16 rozporządzenia MEN z dnia ………….. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. …..). 
 
 

 

 

…………………………………….. 

stempelszkoły 

 

PROTOKÓŁ 
egzaminu poprawkowego 

z..................................................................................... 

(nazwa przedmiotu) 

przeprowadzonego wdniu..................................................................................... 

 

Imięinazwisko ucznia (zdającego):...........................................................................................  

 
 

klasa: .................................. 

 

 

OŚWIADCZENIE ZDAJĄCEGO 
Oświadczam,żenieposiadamaktualniezaświadczenialekarskiegozwalniającegom

niewdniudzisiejszymzzajęćszkolnych,czujęsięzdrowyiwyrażamwolęprzystąpieni

adoegzaminu. 

Jestemświadom,że wszelkie usprawiedliwienia 

dostarczonepoegzaminieniebędąhonorowane. 
 
 
 

 
 
 
 

......................................................................................... 

(podpis ucznia) 

 

Komisjaegzaminacyjnazostałapowołana przez ................................................................ 

wskładzie: 

1.przewodniczący:........................................................................................................................... 
 

2.członek:............................................................................................................................................ 

3. członek: …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Wegzaminienawniosek............................................................................................................... 



uczestniczył:........................................................................................................................................ 
 
 

 

Tematy(zadania) egzaminacyjnezostałyzatwierdzoneprzezdyrektoraszkoły. 

 

 

Temat (zadania) na egzaminpisemny: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tematy(zadania) na egzaminustny: 
............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Zwięzła informacja o ustnychodpowiedziach ucznia: . 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Inneuwagi: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego egzaminupoprawkowegokomisjapostanowiła: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ustalona ocena: …………………………………………………………………………………. 

 

 

Załączniki:Podpisyczłonków komisji: 

1.....................................................................              1.................................................................... 



2.....................................................................              2.................................................................... 

3.....................................................................3. ………………………………………….. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin sprawdzający  -  sprawdzian 

Podstawa prawna:ustawa o systemie oświaty 

Dz.U.2015.357 

USTAWA 
z dnia 20 lutego 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r.) 

 

Art. 44n. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z 

przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Uczeń w szkole policealnej może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się od dnia ustalenia 

rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później 

jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, a w 

szkole policealnej – semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 



4. W przypadku stwierdzenia, że roczna, a w szkole policealnej – 

semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która: 

1) w przypadku rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, a w szkole 

policealnej – semestralną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna, a w szkole 

policealnej – semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

negatywnej rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zb, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoływ uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, a w szkole 

policealnej – w uzgodnieniu z uczniem. 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, a w 

szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 

żetermin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od 

dniaprzeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna. 

<<<<<@@@>>>>> 

 



ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia ……………. 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                                  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z dnia …………………… 2015 r.) 
 

§ 17.1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w art. 44n ust. 4 

pkt 1 ustawy, zwany dalej „sprawdzianem” , przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej. 

2. Sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, sprawdzian z zajęć 

praktycznych , zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których programy przewidują prowadzenie ćwiczeń 

(doświadczeń), ma formę zadań praktycznych. 

4. Sprawdzian przeprowadza się nie później, niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń , o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

5. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy, wchodzą: 

 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne  

stanowisko kierownicze  -  przewodniczący komisji; 

 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

 3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu,  

prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

6. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, wchodzą: 

 1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne  

stanowisko kierownicze  -  przewodniczący komisji; 

 2) wychowawca oddziału; 

 3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia  

edukacyjne w danym oddziale; 

 4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

 5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

 6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

 7) przedstawiciel rady rodziców. 

 



7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału                 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

8. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania, o której mowa w art. 44n ust. 4                  

pkt 2 ustawy, jest ustalana w drodze głosowania członków komisji, o której 

mowa w ust. 6, zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy.  W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

 1) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1  

ustawy: 

a) skład komisji; 

 b) termin sprawdzianu; 

 c) zadania (pytania) sprawdzające; 

 d) ustaloną ocenę. 

 2) w przypadku komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 

ustawy: 

a) skład komisji; 

 b) termin posiedzenia komisji; 

 c) wynik głosowania; 

 d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

<<<<<@@@>>>>> 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYZNACZANIE TERMINU EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO 

PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY  

po uzgodnieniach z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) - dla ucznia, który 

realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  

                     Egzamin sprawdzający w roku szkolnym ………………….…..……….                                                                    

dla ucznia ……………………………………..………….…………… kl. …………………….. 

z……………………………………….. w formie pisemnej i ustnej zostanie  
 (wpisać nazwę przedmiotu)  

przeprowadzonydnia ……………….…..….. o godzinie…………… w sali …………. 

SKŁAD KOMISJI 
Lp. Pełniona funkcja                             

w komisji 

Imię i nazwisko  

nauczyciela 

Podpis nauczyciela 

potwierdzający udział   w 

pracach komisji 

1. przewodniczący – 
dyrektor szkoły  lub 

nauczyciel zajmujący                                  

w szkole inne stanowisko 

kierownicze 

  

2. egzaminator – 
nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne 

  

3. członek–nauczyciel 

prowadzący takie same 

lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne 

  

4. członek–nauczyciel 

prowadzący takie same 

  



lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne 
 
 
 
 
 

Data:…………………… 
      Podpis Dyrektora: 
 

 
 

………………………………………… 

Potwierdzenie odbioru wymagań przez rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia lub pełnoletniego ucznia oraz informacji o terminie                                

egzaminu sprawdzającego 
 

Data: ……………………………………… 

Podpis rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia: 
 
……………………………………………………………………………….. 

Podstawa prawna:art. 44m. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

§ 16 rozporządzenia MEN z dnia ………….. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. …..). 
 
 

 

 

…………………………………….. 

stempelszkoły 

 

PROTOKÓŁ 
egzaminu sprawdzającego 

z..................................................................................... 

(nazwa przedmiotu) 

przeprowadzonego wdniu..................................................................................... 

 

Imięinazwisko ucznia (zdającego):...........................................................................................  

 
 

klasa: .................................. 

Zakwestionowana przezucznia (rodziców)ocena: ........................................................... 

 

OŚWIADCZENIE ZDAJĄCEGO 
Oświadczam,żenieposiadamaktualniezaświadczenialekarskiegozwalniającegom

niewdniudzisiejszymzzajęćszkolnych,czujęsięzdrowyiwyrażamwolęprzystąpieni

adoegzaminu. 

Jestemświadom,że wszelkie usprawiedliwienia 

dostarczonepoegzaminieniebędąhonorowane. 
 
 
 
 
 

 
 

......................................................................................... 

(podpis ucznia) 

 

Komisjaegzaminacyjnazostałapowołana przez ................................................................ 

wskładzie: 

1.przewodniczący:........................................................................................................................... 
 



2.członek:............................................................................................................................................ 

3. członek: …………………………………………………………………………………………… 

4. członek: …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Wegzaminienawniosek............................................................................................................... 

uczestniczył:........................................................................................................................................ 
 
 

 

Tematy(zadania) egzaminacyjnezostałyzatwierdzoneprzezdyrektoraszkoły. 

 

 

Temat (zadania) na egzaminpisemny: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tematy(zadania) na egzaminustny: 
............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Zwięzła informacja o ustnychodpowiedziach ucznia: . 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Inneuwagi: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego Komisjapostanowiła: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ustalona ocena: …………………………………………………………………………………. 



 

 

Załączniki:Podpisyczłonków komisji: 

1.....................................................................              1.................................................................... 

2.....................................................................              2.................................................................... 

3.....................................................................3. …………………………………………… 
 

 

       4. …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

WYZNACZANIE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY  

TERMINU PONOWNEGO USTALENIA                                                        

ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA 
po uzgodnieniach z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) - dla ucznia, który 

realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  

                     Posiedzenie komisji ustalającej ocenę zachowaniadla ucznia 

……………………………………..………….…………… kl. …………………….. 
 

odbędzie się dnia ……………….…..….. o godzinie…………… w sali …………. 
 

SKŁAD KOMISJI 
Lp. Pełniona funkcja                             

w komisji 

 

Imię i nazwisko   

Podpis  potwierdzający 

udział w pracach komisji 

1. przewodniczący – 
dyrektor szkoły  lub 

nauczyciel zajmujący                                  

w szkole inne stanowisko 

kierownicze 

  

2. członek – wychowawca 

oddziału 

  

3. członek –wskazany 

przez dyrektora szkoły 

nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w 

danym oddziale; 

  

4. członek –pedagog, jeżeli 

jest zatrudniony w 

szkole; 

  

5. członek - psycholog, 

jeżeli jest zatrudniony w 

  



szkole; 

6. członek - przedstawiciel 

samorządu 

uczniowskiego; 

  

7. członek - przedstawiciel 

rady rodziców. 

  

 
 
 

 
 

Data:…………………… 
      Podpis Dyrektora: 
 
 
 

………………………………………… 

Potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub pełnoletniego 

ucznia informacji o terminie i procedurze ustalenia oceny zachowania 
 

Data: ……………………………………… 

Podpis rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia: 
 
……………………………………………………………………………….. 

Podstawa prawna:art. 44m. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

§ 16 rozporządzenia MEN z dnia ………….. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. …..). 
 
 

 

…………………………………….. 

stempelszkoły 

 

PROTOKÓŁ 
ponownego ustalenia oceny zachowania 

przeprowadzonego wdniu..................................................................................... 

 

Imięinazwisko ucznia :..................................................................................................................  

 

 

klasa: .................................. 

Zakwestionowana przezucznia (rodziców)ocena: ........................................................... 

 

 

Komisjaegzaminacyjnazostałapowołana przez ................................................................ 

wskładzie: 

1.przewodniczący:........................................................................................................................... 

2.członek:............................................................................................................................................ 

3. członek: …………………………………………………………………………………………… 

4. członek: …………………………………………………………………………………………… 
 

5. członek: …………………………………………………………………………………………… 

6. członek: …………………………………………………………………………………………… 

7. członek: …………………………………………………………………………………………… 

 

Wegzaminienawniosek............................................................................................................... 

uczestniczył:........................................................................................................................................ 



 

 

 

Komisja zapoznała się z następującą dokumentacją: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

W wyniku głosowania, stosunkiem głosów ……………..….komisja ustaliła 

następującą ostateczną roczną ocenę zachowania: 
............................................................................................................................................................... 

 

Uzasadnienie podjętej decyzji: . 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Inneuwagi: 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Załączniki:Podpisyczłonków komisji: 

1.....................................................................              1.................................................................... 

2.....................................................................              2.................................................................... 

3.....................................................................3. …………………………………………… 
 
 

       4. …………………………………………… 

       5. …………………………………………… 

       6. …………………………………………… 

       7. ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



Jak zbudować przedmiotowe                         

zasady oceniania? 
HIERARCHIA uregulowań prawnych                  

w zakresie oceniania 
1. Ustawa o systemie oświaty: 

     - daje ministrowi do spraw oświaty delegację  

        prawną do stworzenia ogólnych uregulowań  

(rozdział 3a ustawy o systemie oświaty) 
2. Minister Edukacji Narodowej: 

     - wydał rozporządzenie określające warunki    

         i  sposób oceniania uczniów (   rozporządzenie MEN z dnia 

….. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania …). 

 

3. rada pedagogiczna: 

    - opracowuje i umieszcza w statucie szkoły  

       wewnątrzszkolne zasady oceniania  WZO. 

4. nauczyciel: 

    - opracowuje przedmiotowe zasady oceniania  

      PZO. 

5. dyrektor szkoły 

    - akceptuje i swoim podpisem dopuszcza do  

      realizacji PZO na terenie szkoły. 

    - w ramach nadzoru pedagogicznego kontroluje,  

       obserwuje, ocenia nauczyciela. 
 

 

 

UWAGA ! 

      Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, 

które są oceniane a ocena zostanie wpisana w 

dokumentacji szkolnej, musi opracować dwa bardzo 

ważne dokumenty: 

- plan dydaktyczny (spójny z podstawą programową),  

- przedmiotowe zasady oceniania (PZO) 



 

OCENIANIE w SZKOLE 
 

„Ocena szkolna jest specyficznym orzekaniem 

wartościującym w kategoriach aprobaty lub 

negacji postępów ucznia i trudno porównywać 

ją z jakąkolwiek inną oceną.” 
 

OCENIANIE – najtrudniejszy i najbardziej  

skomplikowany element procesu 

 edukacyjnego 
 

Wielu nauczycieli woli uczyć, niż oceniać. 

 

PRAWIDŁOWOŚĆ:  poprzez ocenianie 

obserwujemy rozwój ucznia i jego przyrost 

wiadomości i umiejętności. 

 

BŁĄD:  nauczyciel uważa, że uczeń musi „wkuć” 

jedyną, słuszną odpowiedź na postawione pytanie. 

 

NALEŻY OCENIAĆ: umiejętność myślenia, 

umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce. 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ ! 



1. OCENIANIE UCZNIA NIE MOŻE BYĆ 

INDYWIDUALNĄ INTUICYJNĄ FANTAZJĄ 

NAUCZYCIELA. 

 

2. ZA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PROCEDURY 

JEDNOOSOBOWO ODPOWIADA DYREKTOR 

SZKOŁY. 

 

3. NAUCZYCIEL ODPOWIADA JEDNOOSOBOWO                  

ZA OCENĘ UCZNIA WYSTAWIONĄ ZGODNIE                       

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI. 

 

SZKOŁA MUSI: ustalić jasne i zrozumiałe dla 

ucznia kryteria oceniania. 

 

OCENA MUSI:  

- informować, 

- motywować. 
 

 

PODSTAWA PRAWNA OCENIANIA 
 

System oceniania ustala się w oparciu o:  
- ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity: Dz.U.  2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),  

 

Art. 44b. 1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. W szkole policealnej nie ocenia się zachowania ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 



1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w 

szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. 

 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału 

stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia 

odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które 

ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie 

uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się 

dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania 

własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i 

zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych 

niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – 

semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 



dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3; [religia, język 

mniejszości]   

TO są przedmiotowe zasady oceniania (PZO). 

 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których 

mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 

oraz art. 66 ust. 1b; 

 

5) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż 

przewidywane rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom 

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu 

ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

 

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2. 

 

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz ich rodziców, a w szkole policealnej – uczniów, o: 



1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w 

szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 

rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego 

informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

10. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

określa statut szkoły. 

 

Art. 44c. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z 

uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem. 

 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, 

o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

 
Art. 44e. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, a w szkole policealnej – semestralne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. W szkole policealnej 

oceny są jawne dla ucznia. 



3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w 

statucie szkoły. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane 

uczniowi i jego rodzicom. 

 

 

Art. 44g. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie 

określonych w statucie szkoły.  

PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE 
- statut szkoły 

Jednym z rozdziałów statutu szkoły jest „Ocenianie, 

klasyfikowanie i promowanie uczniów”. 

Z nazewnictwa wycofano określenia (2007 r.): 

„wewnątrzszkolny system oceniania”  =  WSO, 

„przedmiotowe zasady oceniania”        =  PZO, 

„przedmiotowy system oceniania”       =  PSO. 

 

              Obecnie używa się nazwy: 

„wewnątrzszkolne ocenianie”           =          WO 

Na bazie tego do języka prawa oświatowego wprowadzono 

nazwy: 

„wewnątrzszkolne zasady oceniania”     =   WZO 

oraz 

„przedmiotowe zasady oceniania”          =   PZO 
 



Szczegółowe warunki i sposób oceniania 

wewnątrzszkolnego muszą być określone w statucie szkoły. 
 

Tu rada pedagogiczna musi ustalić i zapisać: 

  - ogólne cele oceniania, 

  - ogólne zasady oceniania, 

  - ogólne zasady dotyczące indywidualnych wymagań oraz  

     zasad oceniania uczniów z deficytami rozwojowymi, 

  - ogólne zasady oceniania w kształceniu zintegrowanym  

     (klasy I – III szkoły podstawowej), 

  - ogólne zasady oceniania w nauczaniu przedmiotowym, 

  - zasady oceniania zachowania, 

  - procedury związane z klasyfikowaniem śródrocznym i  

     rocznym, 

  - warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana  

     oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

     edukacyjnych, 

  - warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana  

     oceny rocznej zachowania, 

  - procedury związane z organizacją egzaminu  

     klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz sprawdzającego, 

  - zasady promowania ucznia, 

  - szczegółowe procedury związane z informowaniem  

     uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach  

     rocznych. 

 
 

- przedmiotowe zasady oceniania   = PZO 
 

Szczegółowe warunki przedmiotowego oceniania  ustala 

nauczyciel danego przedmiotu, a opracowany dokument 

akceptuje do realizacji dyrektor szkoły. 



 

Przedmiotowe zasady oceniania muszą być spójne z : 

 obowiązującym prawem stanowionym, 

 obowiązującymi zapisami umieszczonymi  

w statucie. 

 

Opracowane przez nauczyciela przedmiotowe zasady 

       oceniania (PZO) muszą zawierać:  

      - podstawę prawną PZO, 

      - cele oceniania osiągnięć uczniów, 

     - sposoby pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

     - ogólne kryteria wymagań na poszczególne stopnie, 

     - szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne 

        stopnie, 

     - zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej, 

     - tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana  

        oceny rocznej, 

     - sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców  

        o osiągnięciach i postępach edukacyjnych uczniów, 

     - szczegółowe cele edukacyjne zawarte w podstawie  

        programowej. 

W dokumentacji szkolnej musi być umieszczony zapis 

potwierdzający fakt poinformowania uczniów i ich 

rodziców o PZO z poszczególnych przedmiotów. 
 

 

 

 

 

 



PRZYKŁADY WEWNĄTRZSZKOLNYCH 

ZASAD OCENIANIA 

(statut szkoły podstawowej) 

 

Rozdział 7 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE 

 

§ 100 

Ocenianiu podlegają: 

     1) osiągnięcia edukacyjne ucznia – poziom i postępy w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej i realizowanych przez szkołę 

programów nauczania, 

     2) zachowanie ucznia – stopień respektowania przez ucznia zasad 

zachowania obowiązujących w szkole. 

 
 

§ 101  

Cele oceniania 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) bieżące rozpoznanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej, 

2) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i 

postępach    w tym zakresie, 

3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

5) dostarczanie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji 

o zachowaniu, o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 

 

§ 102  

Cele ogólne: 

1. Wspieranie ucznia w rozwoju osobowościowym. 



2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

3. Gromadzenie i przekazywanie informacji o osiągnięciach szkolnych ucznia, 

specjalnych uzdolnieniach oraz trudnościach i sposobach ich pokonywania. 

4. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

5. Diagnozowanie procesu nauczania w celu doskonalenia metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela. 

 

§ 103 

Cele szczegółowe: 

1. Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia. 

2. Pomoc uczniowi w wyborze wartości pożądanych społecznie. 

3. Pomoc uczniowi w rozpoznawaniu uzdolnień. 

4. Zachęcanie ucznia do wysiłku umysłowego, samokontroli i samooceny. 

5. Planowanie działań dydaktyczno – wychowawczych odpowiednio do potrzeb 

i możliwości uczniów Szkoły. 

 

 

 § 104  

Zasady oceniania 

 Zasada jawności: 

   1). Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych informuje na początku roku 

szkolnego uczniów  i ich rodziców (prawnych opiekunów)  o : 

          a)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych     śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

          b)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

          c)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

(okresowej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

   2). Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia są jawne dla niego oraz jego 

rodziców (prawnych opiekunów) i mogą być przedstawiane przez nauczyciela 

zajęć edukacyjnych tylko na forum jego klasy lub w wyznaczonym miejscu w 

Szkole. 

   3). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

jest obowiązany wyczerpująco ustnie uzasadnić każdą ustaloną ocenę.  

   4). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone, 

poprawione i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację 

dotyczącą oceniania ucznia, nauczyciel określonych zajęć edukacyjnych 

udostępnia do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).  

   5).Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

       a)   warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 



1. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

2. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

 

§ 105  

Zasada systematyczności: 

  1). Nauczyciel ma obowiązek oceniania uczniów rytmicznie, przynajmniej raz                 

w miesiącu, z różnych form aktywności. 

  2). Ustala się minimum ocen w okresie – przy tygodniowym wymiarze: 

           1 godz. – 3 oceny bieżące 

           2 godz. – 4 oceny bieżące 

           4 godz. – 5 ocen bieżących 

           5 godz. – 6 ocen bieżących 

           6 godz. – 7 ocen bieżących. 

 

§ 106 

Zasada obiektywności: 

  1). Uczeń jest oceniany zgodnie z ustalonymi kryteriami zawartymi   w 

szkolnym systemie oceniania. 

  2). Nauczyciel ma obowiązek oceniać ucznia za różne formy jego aktywności 

edukacyjnej.          

 

 

 

§ 107  

Zasada różnicowania wymagań: 

  1). Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

  2). Przy ustaleniu oceny nauczyciel uwzględnia również indywidualne 

programy edukacyjne opracowane dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie 

PP-P. 

 3). Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznaniu 

przez nauczyciela religii poziomu wiedzy religijnej ucznia i postępów w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości wynikających z „Podstawy programowej 

katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” oraz realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania. 

 4).Ocenianiu z religii nie podlegają praktyki religijne, tylko wiedza religijna. 



 

§ 108 

Zasada różnorodności metod sprawdzania: 

  1). Nauczyciel stwarza sytuacje, w których każdy uczeń ma możliwość 

zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności. 

 

§ 109 

Zasada higieny umysłowej ucznia: 

  1). Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych ocenia rytmicznie z zachowaniem 

ustalonych zasad przeprowadzenia pisemnych form sprawdzania. 

  2). O pracach obejmujących większy zakres materiału informuje ucznia tydzień 

wcześniej. 

  3). W ciągu jednego dnia może się odbyć jeden sprawdzian lub praca klasowa, 

w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 

  4). Nauczyciel jest obowiązany udzielać uczniom wsparcia emocjonalnego. 

 

§ 110  

Zasada wzmacniania pozytywnego: 

 

   1). Nauczyciel podkreśla osiągnięcia i dostrzega wysiłek ucznia oraz wskazuje 

drogę uzupełnienia zaległości. 

 

§ 111  

Zasada wyrównywania szans: 

  1).   Uczeń ma prawo uczestniczyć w zespołach wyrównawczych. 

  2). Uczeń ma prawo do poprawiania ocen z prac klasowych w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, poprzez ustne sprawdzenie stopnia 

opanowania wiedzy z tego zakresu, 

  3). Uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na lekcji przeznaczonej 

na pracę klasową  jest obowiązany do zaliczenia określonego materiału 

programowego w formie ustnej. 

 

 

§ 112  

Zasada klasyfikowania: 

  1). Klasyfikacja jest przeprowadzana dwa razy w ciągu roku szkolnego, na 

zakończenie I i II okresu. 

 

§ 113  

Zasada nagradzania i karania: 

  1). – wg Statutu Szkoły. 

 

§ 114  



Zasada komunikowania: 

  1). Ustny komentarz nauczyciela do wystawionej oceny, 

  2). Pisemny komentarz pod pracą ucznia, 

  3). Pisemna informacja o ocenach na podstawie dziennika lekcyjnego (karty 

informacyjne), 

  4). Rozmowy indywidualne z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

§ 115  

Indywidualne wymagania programowe i system oceniania dla dzieci                           

z deficytami rozwojowymi 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne, o których jest mowa w § 6 ust. 1-3 rozporządzenia 

MENz dnia                    30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania                    i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 

Nr 83 poz. 562 ze zm.) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia                     i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia 

następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

3. Tryb postępowania nauczyciela w wyżej wymienionych przypadkach: 

    1). Nauczyciel prowadzący zajęcia dla dzieci z deficytami rozwojowymi 

zobowiązany jest do zapoznania się z opiniami PPP, dostępnymi u Dyrektora 

Szkoły. 

    2). Nauczyciel określonych zajęć edukacyjnych ustala wymagania edukacyjne 

oraz sposoby i kryteria oceniania danego ucznia. 

    3). Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach 

edukacyjnych oraz sposobie oceniania dziecka. 

4. W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą 

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

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego 

języka obcego (decyzja Dyrektora Szkoły). 



6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z 

nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 116 

Ocenianie w klasach I – III 

1. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne                  z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi ( poza 

ocenami   z religii / etyki, co określają odrębne przepisy). Możliwe jest 

równoległe wprowadzenie cząstkowych ocen cyfrowych w drugim okresie klasy 

III. 

  1). Ocenianie bieżące ma również formę opisową. 

2. Ocena opisowa ma charakter wspierający, motywujący do pracy, informujący 

o postępach edukacyjnych. 

    1). Ocena opisowa bieżąca i klasyfikacyjna: 

       a). uwzględnia możliwości ucznia,                                                                                                                                                

b). wskazuje wkład pracy, wysiłek ucznia i zaangażowanie, 

       c). dotyczy wiedzy i konkretnych umiejętności, 

       d). wskazuje kierunek i możliwości poprawy, 

       e). zachęca ucznia do samodzielności i samooceny. 

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z 

zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

dla                   I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 

4. W przypadku dziecka z obniżoną sprawnością intelektualną, stwierdzoną 

przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną, nauczyciel obowiązany jest do 

dostosowania wymagań do możliwości dziecka, do stosowania indywidualnego 

programu edukacyjnego, opracowanego dla konkretnego ucznia. 

5. W przypadku dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (deficyty 

rozwojowe) należy dostosować wymagania edukacyjne do możliwości 

percepcyjnych dziecka, biorąc pod uwagę zalecenia PP-P oraz indywidualny 

program edukacyjny. 

 

6. Postępy edukacyjne uczniów nauczyciele będą sprawdzać, stosując 

następujące formy: 

  1). Wypowiedzi ustne dostosowane do możliwości dziecka, 

  2). Prace pisemne uwzględniające możliwości dziecka, 

  3). Karty pracy ucznia, 



  4). Wystawki prac uczniów, 

  5). Obserwacje pracy dziecka, 

  6). Analizę wytworów pracy dziecka (zeszyt, ćwiczenia, rysunki i 61p.) 

  7). Rozmowy z dzieckiem, 

  8). Komentarze pisemne pod pracami ucznia (umowne symbole graficzne). 

7. Informacje o rozwoju i postępach dziecka nauczyciele gromadzą 

systematycznie  w ciągu całego cyklu nauczania, stosując: 

  1). Teczki prac uczniów, 

  2). Karty kontrolne, 

  3). Informacje w dzienniczku ucznia, 

  4). Rejestrację umiejętności w dziennikach lekcyjnych. 

8. Nauczyciele obowiązani są do systematycznego przekazywania rodzicom 

informacji o rozwoju i postępach dziecka poprzez: 

  1). Rozmowy indywidualne z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb, 

  2). Zebrania z rodzicami wg ogólnoszkolnego terminarza, 

  3). Udostępnianie rodzicom do wglądu kart pracy, kart kontrolnych dziecka, 

wytworów pracy dziecka, 

  4). Bieżącą pisemną informację w zeszycie lub dzienniczku ucznia. 

 

§ 117 

Ocenianie w nauczaniu przedmiotowym                                                                                  

– informacje ogólne 

3. Począwszy od klasy czwartej poziom opanowania przez ucznia wiedzy                      

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w 

ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych według skali : 

 

ocena słownaocenacyfrowaskrót 

celujący                                           6                                          cel 

bardzo dobry                                   5                                          bdb 

dobry                                               4                                           db 

dostateczny                                     3                                          dst 

dopuszczający                                2                                           dop 

niedostateczny                                1                                          ndst 

 

Przy zapisywaniu stopni bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów 

wg następujących symboli cyfrowych:   1,  2,  3 ( +, - ),  4 ( + , - ),  5 ( + , - ),  6 .  

2. Obszary oceniania to: 

  1). Zakres opanowanych wiadomości, 

  2). Rozumienie i posługiwanie się tekstem pisanym i słowem mówionym, 

  3). Umiejętność stosowania wiedzy, 

  4). Aktywność ucznia, kultura przekazywania wiadomości. 

3. Nauczyciel, formułując oceny, opiera się na następujących kryteriach: 

  1). Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który: 



    a). posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające ponad ocenę bardzo 

dobrą, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 

    b). biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu 

trudności, 

    c). osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym. 

 

 

  2). Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który: 

    a). opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 

    b). sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach. 

 

  3). Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który: 

    a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na 

rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu 

nauczania, 

    b). poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne. 

 

  4). Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

    a). opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym 

postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, 

    b). rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy 

pomocy nauczyciela. 

 

  5). Ocenę „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który: 

    a). w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości                                     

i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

    b). rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe,                                  

o niewielkim stopniu trudności, 

 

  6). Ocenę „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

    a). nie opanował niezbędnych podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki 



w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

    b). nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania 

o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

§ 118 

Formy oceniania: 

  1). Oceny bieżące  – za odpowiedzi ustne, pisemne, formy praktyczne, 

aktywność, zadania domowe, przygotowanie do lekcji, 

  2). Oceny klasyfikacyjne śródroczne, 

  3). Oceny klasyfikacyjne roczne. 

 

 

 

 

§ 119 

 

Ocenianie bieżące : 

 

  1). Oceny bieżące  wyrażane są w skali 1 – 6 z plusami i minusami, co 

rozszerza skalę ocen do 12. 

  2). W ocenianiu wypracowań pisemnych i testów dopuszcza się stosowanie 

punktów. 

  3). Przeliczenie punktów na oceny dokonuje się następująco: 

praca wybitna, zadania dodatkowe – 6 ( celujący ) 

> 100%     +5     ( + bardzo dobry ) 

                  91% - 100%      5     ( bardzo dobry ) 

                  85% - 90%      +4     ( +dobry ) 

                  75% - 84%        4     ( dobry ) 

                  69% - 74%      +3     ( +dostateczny ) 

                  51% - 68%        3     (  dostateczny ) 

                  31% - 50%        2     ( dopuszczający) 

< 30%             1     ( niedostateczny ). 

 

 

§ 120 

W klasach czwartych miesiąc wrzesień jest „okresem ochronnym” – nauczyciele 

wprowadzają ocenianie (dokładnie komentując osiągnięcia uczniów) jednak bez 

ocen niedostatecznych. 

 

§ 121 

Reguły oceniania bieżącego: 

  1). Uczeń winien napisać wszystkie sprawdziany, prace klasowe.  



  2). Uczeń ma prawo do poprawiania ocen z prac klasowych w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, poprzez ustne sprawdzenie stopnia 

opanowania wiedzy z tego zakresu. 

  3). Przy wystawianiu rocznej oceny klasyfikacyjnej, bierze się pod uwagę 

oceny z obu okresów. 

  4). Uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na lekcji przeznaczonej 

na pracę klasową  jest obowiązany do zaliczenia określonego materiału 

programowego w formie ustnej, a ocenę należy zapisać w dzienniku kolorem 

innym niż czerwony. 

  5). Jeżeli uczeń nie stawi się na poprawę w wyznaczonym terminie – oznacza 

to rezygnację z możliwości poprawy. 

  6). Kartkówka, trwająca do 15 min., z materiału trzech ostatnich lekcji nie musi 

być zapowiedziana (jest równoznaczna z odpowiedzią ustną).  

  7). Nauczyciel oddaje do wglądu uczniom prace pisemne w ciągu 14 dni. 

  8). Na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną nie należy 

przeprowadzać prac klasowych, 

  9). Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie i może być zwolniony z 

odpowiedzi lub kartkówki, jeśli nie mógł przygotować się z ważnego powodu 

(64p. Poprzedniego dnia reprezentował Szkołę, był chory co najmniej 3 dni 

bezpośrednio przed dniem sprawdzania wiadomości ).  

   10) Zwolnienie nie dotyczy prac zapowiedzianych z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

 

 

§ 122 

1.  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wychowania fizycznego, informatyki i 

zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony 

w tej opinii.   

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki 

lub zajęć komputerowychuniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

§ 123 

Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów (na lekcji 

organizacyjnej) oraz rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu 

ogólnym                                ( do 15 września ): 

  1). O wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 



dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania oraz przedmiotowego systemu oceniania, 

  2). O sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach                  

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                          

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

 

§ 124 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przezucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

 § 125 

Ocenianie zachowania 

 

Ocena zachowania uwzględnia w szczególności : 

  1). Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

  2). Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych. 

2. W klasach IV – VI ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: 

                  2.1.         wzorowe          –             wz 

                  2.2.      bardzo dobre      -             bdb 

                  2.3.           dobre             –             db 

                  2.4.         poprawne         –            popr 

                  2.5.    nieodpowiednie    –           nieodp 

                  2.6.         naganne          –            nag 

3. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest ocenę opisową. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach, sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 

 

§ 126 

 Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia 

wychowawca klasy winien uwzględnić w szczególności następujące kategorie 

postaw:  

    1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

    2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

    3) dbałość o honor i tradycje Szkoły,  

    4) troska o piękno mowy ojczystej, 

    5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 



    6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

    7) okazywanie szacunku innym osobom.  

 

§ 127 

Wychowawca klasy winien założyć zeszyt wychowawczy, w którym każdy                         

z nauczycieli ma prawo dokonywać wpisów opatrzonych datą i podpisem, 

dotyczących działań pozytywnych ucznia oraz spostrzeżeń o postawach 

budzących zastrzeżenia. Umieszczone w zeszycie wpisy winny być 

wykorzystywane do działań profilaktycznych. 

 

§ 128 

Kryteria ocen zachowania : 

  1). Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

    a). systematyczne przygotowanie do zajęć, 

    b). aktywny udział podczas zajęć (na miarę swoich możliwości), 

    c). punktualność, usprawiedliwianie nieobecności, 

    d). przestrzeganie regulaminów szkolnych, 

  2). Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

    a). zachowanie na zajęciach, podczas przerw, na boisku, poza terenem szkoły 

zgodnie z ustalonymi regułami, 

    b). umiejętność współżycia w zespole, 

    c). dbałość o higienę własną i otoczenia, 

    d). dbałość o mienie szkolne, 

  3). Dbałość o honor i tradycje Szkoły: 

    a). prezentacja swoich umiejętności w szkole i poza nią, 

    b). współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych, 

    c). udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

    d). dbałość o piękno mowy ojczystej . 

  4). Troska o piękno mowy ojczystej:  

     a). umiejętność stosowania przez ucznia form grzecznościowych, 

     b). posługiwanie się w rozmowie z rówieśnikami językiem literackim, 

     c). udział oraz piękno mowy ojczystej prezentowane podczas szkolnych  

          uroczystości (recytacje, pełnienie roli konferansjera, prezentowanie 

utworów 

          wokalnych). 

  5). Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

    a). bezpieczne zachowanie w budynku szkolnym i na boisku, a także poza 

         terenem Szkoły, 

    b). stosunek do rówieśników ( w tym między innymi: brak przejawów agresji,     

        wspieranie osób słabszych fizycznie), 

  6). Godne, kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią: 

    a). kultura zachowania na lekcji, 

    b). godny udział w imprez szkolnych i środowiskowych ( odpowiedni strój), 



    c). właściwe zachowanie podczas wycieczek, 

  7). Okazywanie szacunku innym osobom: 

    a). – takt i kultura wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, 

    b). – poszanowanie dla gości w Szkole, 

    c). – właściwe traktowanie rówieśników (bez przemocy psychicznej i 

fizycznej). 

 

§ 129 

Procedura wystawiania ocen zachowania uczniów klas IV – VI 

  1).  Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii wszystkich nauczycieli uczących w klasie (na arkuszu 

pomocniczym), opinii zespołu klasowego oraz samooceny dokonywanej przez 

ocenianego ucznia, a także ewentualnych propozycji podwyższenia  lub 

obniżenia oceny zachowania złożonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia 

pozalekcyjne oraz innych nauczycieli.  

  2). O wystawionej ocenie rocznej uczeń i jego rodzic zostaje poinformowany 

co najmniej 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną, a o przewidywanej ocenie 

nieodpowiedniej i nagannej ( okresowej i rocznej )  1 miesiąc.  

  3). Ustalone oceny zachowania wychowawca klasy wpisuje do dziennika 

lekcyjnego w terminie 2 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

  4). Uczeń i jego rodzice mają prawo znać uzasadnienie oceny śródrocznej                            

i rocznej zachowania.  

  5). Wychowawca klasy obowiązany jest do pisemnego umotywowania oceny 

nieodpowiedniej i nagannej na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej. 

  6). Ocenę zachowania ucznia, zgodnie z regulaminem oceniania, wychowawca 

przedstawia na konferencji klasyfikacyjnej do zatwierdzenia przez Radę 

Pedagogiczną.  

  7). Rada Pedagogiczna, a także Dyrektor Szkoły nie mają kompetencji, by 

zmienić ustaloną przez wychowawcę klasy śródroczną lub roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. Kompetencje takie posiada wyłącznie wychowawca 

danej klasy. 

  8).  W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego ocena 

zachowania może ulec zmianie nawet w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych. 

Wówczas zwołuje się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym wychowawca 

dokonuje zmiany oceny.  

 

§ 130 

  Uczeń, który wszedł w kolizję z prawem otrzymuje naganną ocenę 

zachowania.  

 

§ 131 



Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 132 

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne              

z zajęć edukacyjnych; 

  2. 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 

zachowania. 

 

§ 133 

1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.                                

2. Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, w której następuje 

komisyjne ustalenie rocznej oceny zachowania na skutek zastrzeżenia 

zgłoszonego na piśmie do Dyrektora Szkoły przez rodziców ucznia 

niepełnoletniego, które Dyrektor uznał za zasadne, tzn. Stwierdził, że ocena 

została ustalona niezgodnie                       z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. 

3. Ustalenie powyższej oceny następuje wówczas w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, a  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. Nie może to być ocena niższa od oceny ustalonej 

przez nauczyciela. 

 

§ 134 

Tryb odwoławczy 

  1). Rodzice ucznia niepełnoletniego mają prawo do odwołania się od 

proponowanej oceny zachowania do trzech dni roboczych od uzyskania 

informacji. 

  2). Dyrektor Szkoły, po uznaniu odwołania za zasadne, wyznacza termin 

rozpatrzenia wniosku przez powołaną komisję.  

  3). Uczeń w obecności komisji w składzie: Dyrektor Szkoły, wychowawca 

klasy, inny nauczyciel uczący w danej klasie, powinien przekonać 

wychowawcę, że zasługuje na wyższą ocenę niż jest proponowana. 

  4). Komisja może utrzymać w mocy ustaloną przez wychowawcę ocenę lub 

ustalić inną, jednak nie niższą od ustalonej przez nauczyciela – wychowawcę.  

  5). Rada Pedagogiczna zatwierdza ustaloną przez komisję ocenę na 

posiedzeniu klasyfikacyjnym. 

    a). Zatwierdzona ocena nie ulega zmianie. 

 



§ 135 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

1. Ocenę śródroczną i roczną  wystawia nauczyciel przedmiotu (w razie nagłej 

choroby nauczyciela – wyjątkowo wychowawca klasy). 

  1). Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana wg kryteriów określonych                         

w przedmiotowych systemach oceniania w skali 1 – 6, bez plusów i minusów,                     

z uwzględnieniem wagi ocen cząstkowych, tzn.: oceny ze sprawdzianów oraz 

prac pisemnych stanowią podstawę oceny okresowej. 

  2). Minimalna liczba ocen bieżących jest określona zależnie od tygodniowej 

liczby godzin przedmiotu. 

  3). Warunki otrzymania oceny celującej okresowej i rocznej: 

    a). uczeń posiadł umiejętności i wiadomości na ocenę bardzo dobrą, 

    b). uczeń spełnił kryteria zawarte w statucie, 

    c). jest aktywny, samodzielny i systematyczny w pracy, 

    d). reprezentuje szkołę w imprezach pozaszkolnych i konkursach 

przedmiotowych, osiągając sukcesy (jest finalistą lub laureatem), 

 

§ 136 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej                            

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do nauczyciela 

o ustalenie wyższej, niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej w terminie 

do dwóch dni roboczych od uzyskania informacji. 

 

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest obowiązany dokonać 

analizy zasadności wniosku według następujących kryteriów: 

        a)  uczeń był obecny na 90% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, 

        b)  w całorocznym ocenianiu bieżącym występuje przynajmniej 50% ocen 

równych lub wyższych od oceny, o którą ubiega się uczeń. 

 

  3. W oparciu o tę analizę nauczyciel może ocenę podwyższyć lub utrzymać. 

 

  4. Nauczyciel może dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia  w 

formie ustnej lub pisemnej w obszarze uznanym przez niego za konieczny. 

 

4. Uczeń otrzymuje informację od nauczyciela o ustalonej ocenie 

klasyfikacyjnej.   

 

§ 137 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej                 

zachowania ucznia: 



 

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zwrócić się w formie 

umotywowanego podania do wychowawcy, w sprawie uzyskania wyższej niż 

przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w terminie do dwóch 

dni roboczych od uzyskania informacji. 

 2. Prawa tego nie ma uczeń, który w bieżącym roku szkolnym otrzymał naganę 

Dyrektora. 

 

 

§ 138 

Tryb postępowania : 

       a)  wychowawca przedstawia Dyrektorowi Szkoły pełną motywację 

przewidywanej oceny zachowania, 

       b)  Dyrektor zasięga opinii uczących w danej klasie na temat zachowania 

tego ucznia, 

       c)  wychowawca po konsultacji z Dyrektorem pozostawia lub podwyższa 

przewidywaną ocenę zachowania, 

       d)  ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

 

 

§ 139 

Wychowawca klasy wykonuje zestawienie ocen okresowych.  

1). Informacje te , łącznie z oceną zachowania oraz ustnym komentarzem 

dydaktycznym wychowawcy klasy, rodzice otrzymują na wywiadówce 

styczniowej. 

 

 

§ 140 

Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały mu ustalone oceny śródroczne i roczne 

wg ustalonej przez ministra skali stopni szkolnych. 

  1). Informację uczeń i rodzic otrzymuje zgodnie z zasadą komunikowania się 

Szkoły z rodzicami, ustaloną w statucie. 

 

§ 141 

Procedura informowania rodziców o klasyfikacji: 

  1). O przewidywanym dla ucznia śródrocznym i rocznym stopniu 

niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed 

wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych. 

  2). Wychowawca klasy informuje pisemnie rodziców o proponowanych 

ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych, w terminie na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

  3). Wychowawca ma obowiązek sprawdzić podpisy rodziców pod informacją 



o przewidywanych ocenach przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

 

 

§ 142 

Jeżeli obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się dla danej klasy w jednym 

okresie roku szkolnego, to ocena klasyfikacyjna uzyskana w I lub II okresie 

staje się oceną roczną ( końcową ) wpisywaną na świadectwie. 

 

 

§ 143 

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

edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej ponad połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

2. Uczeń 71p7171klasyfikowane z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

71p7171klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów), złożoną do Dyrektora Szkoły przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ( egzaminów 

klasyfikacyjnych) Dyrektor Szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami 

(opiekunami prawnymi). 

6. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również: 

  1). Uczniowi realizującemu indywidualny tok nauki; 

  2). Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu                 

w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

8.Egzamin klasyfikacyjny ustala Dyrektor Szkoły dla dziecka, które dotychczas 

spełniało ustawowy obowiązek szkolny poza szkołą. Egzamin ten nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

9. W skład komisji wchodzą: 

   1). Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji, 

   2). Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy, 



10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice dziecka -                    

w charakterze obserwatorów. 

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy              w ciągu jednego dnia. 

12. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel egzaminujący w porozumieniu 

z przewodniczącym komisji. 

 

§ 144 

1.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół  

zawierający następujące informacje: 

     a). skład komisji (imiona i nazwiska nauczycieli), 

     b). termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

     c). zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

     d). wynik egzaminu klasyfikacyjnego, ocenę ustaloną przez komisję. 

 

2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się:   

   1). Pisemne prace ucznia, 

   2). Zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

3. Do arkusza ocen ucznia wpisujemy tylko roczne oceny klasyfikacyjne 

poszczególnych edukacji przedmiotowych, a w klasach I – III roczną 

klasyfikacyjną ocenę opisową.  

4. Uczeń klasy szóstej kończący szkołę podstawową w arkuszu ocen winien 

mieć zapisane oceny w dwóch kolumnach: 

 - klasyfikacja roczna, 

 - klasyfikacja końcowa.  

5. Do arkusza ocen nie wpisuje się wyników klasyfikacji śródrocznej. 

 

§ 145 

Egzaminy poprawkowe i inne 

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, także w klasie 

programowo najwyższej w szkole, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

2. Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor Szkoły powołuje 

trzyosobową komisję w składzie: 

  1). Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji, 

  2). Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminujący, 

  3). Nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji. 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony                          

z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor Szkoły na 



egzaminatora powołuje innego nauczyciela tego przedmiotu z tej samej lub innej 

szkoły (w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły). 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,                               

z wyjątkiem przedmiotów; plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki                        

i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 

formę ćwiczeń praktycznych. 

5. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje nauczyciel egzaminujący,                         

a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. 

 

 

§ 146 

1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający następujące informacje: 

    a). skład komisji, 

    b). termin egzaminu poprawkowego, 

    c). pytania egzaminacyjne, 

    d). wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

2. Do protokołu załącza się pisemną odpowiedź ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

egzaminu oraz ustaloną ocenę. 

 

§ 147 

Termin egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

 

§ 148 

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może 

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

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że 

zajęcia edukacyjne są w klasie programowo wyższej. 

 

§ 149 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, w terminie 7 dni od dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły 

zastrzeżenia, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2.Dyrektor rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia i w przypadku stwierdzenia, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa: 



   1). Zgodnie z 74p74. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Dyrektor Szkoły 

wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, która jest niezgodna z 

przepisami prawa,  a o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie 

powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ nadzorujący. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

szkołę. Rozstrzygniecie organu prowadzącego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne.” 

   2). Dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,  przeprowadza 

     a). sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  i 

ustnej, oraz 

     b). ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

   3). W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów; 

     a). w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 17 a), uzgadnia się z uczniem i 

jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

 

§ 150 

W skład komisji wchodzą: 

   1). W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

     a). Dyrektor Szkoły  -  jako przewodniczący komisji, 

     b). nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

     c). dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

   2). W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

     a). Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji, 

     b). wychowawca klasy, 

     c). wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

     d). pedagog, 

     e). psycholog, 

      f). przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

     g). przedstawiciel rady rodziców. 

 

 

§ 151 



1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. 

2. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna , z wyjątkiem niedostatecznej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 

§ 152 

1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

   1). W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

     a). skład komisji, 

     b). termin sprawdzianu, 

     c). zadania (pytania) sprawdzające, 

     d). wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

 

   2). W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

     a). skład komisji, 

     b). termin posiedzenia komisji, 

     c). wynik głosowania, 

     d). ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. 

 

 

§ 153 

1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                    

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

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

 

2. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej                

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że 

termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. 

3. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 

§ 154 

Promowanie 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku 

szkolnym oceniono pozytywnie. 



2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody 

wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o 

promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły Podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

  3. Promowanie poza normalnym trybem, o którym mowa wyżej, odnotowuje 

się w arkuszu ocen ucznia przez zamieszczenie klauzuli „Uchwałą Rady 

Pedagogicznej z dnia................promowany poza normalnym trybem do 

klasy.................”. 

4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej na wniosek 

wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia. Nie wymaga to opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Nie 

wymaga to opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

5. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych  w 

szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od 

stopnianiedostatecznego. Wyjątek stanowią przypadki opisane w ust. 6 oraz ust. 

7. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Uczniowi, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną  zachowania, Rada Pedagogiczna może odmówić promocji do 

klasy programowo wyższej,  a uczeń klasy szóstej nie kończy Szkoły. 

8.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 

etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 8, wlicza się także roczne oceny 

uzyskane z tych zajęć. 

10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim                                   

i ponadwojewódzkim w szkole otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim iponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnychcelującąkońcową ocenę klasyfikacyjną. 

12. Warunki i zasady przyznawania wyróżnień za wyniki w nauce i postawę 

etyczną ustala Rada Pedagogiczna Szkoły. 



13.Uczeń kończy Szkołę, jeżeli na zakończenie klasy szóstej lub klasy 

wcześniejszej  ( jeżeli zajęcia edukacyjne kończyły się w klasie wcześniejszej ) 

otrzymał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej i przystąpił do 

sprawdzianu po klasie szóstej. 

 

§ 155 

SPRAWDZIAN 

przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących 

podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki, określonych w 

odrębnych przepisach. 

2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) ogłasza informator zawierający 

szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania 

sprawdzianu oraz przykłady zadań nie później niż do dnia 31 sierpnia roku 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

3. Sprawdzian poziomu opanowania umiejętności w klasach szóstych 

przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej i wg procedury opisanej w Rozporządzeniu MENiS z 

dnia 7 września 2004r. 

4. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo 

przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie 

opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

5. Opinię, o której jest mowa w ust. 4, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 

przedkładają Dyrektorowi Szkoły , w terminie do dnia 15 października roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

6. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o 

stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w 

warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych 

sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata (co jest równoznaczne z 

uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku). 

8. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo 

przerwał sprawdzian przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym 

przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, 

w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

9. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia 

danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do 

sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem, że w szczególnych 



przypadkach losowych lub zdrowotnych uczeń może być zwolniony z 

obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. 

10. Wyniki sprawdzianu ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej 

zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. 

11. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny. 

12. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. 

13. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie 

później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a 

w przypadku, o którym mowa w  ust. 8 – 9 do dnia 31 sierpnia danego roku. 
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PRZYKŁADY PRZEDMIOTOWYCH                                      

ZASAD OCENIANIA 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

I WYMAGANIA EDUKACYJNE  

Z GEOGRAFII 
gimnazjum 

 

I. Wykaz dokumentów stanowiących podstawę prawną 

Przedmiotowych Zasad Oceniania z geografii. 

Przedmiotowe Zasady Oceniania osiągnięć uczniów i wymagania 

edukacyjne z geografii opracowane zostały na podstawie: 

 

1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 

2015 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych, 

2. wewnątrzszkolnych zasad oceniania  (statut szkoły) 

3. podstawy programowej z geografii dla zakresu podstawowego. 



4. Obowiązujących wymagań egzaminacyjnych z geografii. 

5. Programu nauczania. 

 

II. Cele  oceniania osiągnięć uczniów na lekcjach geografii: 

Celami Przedmiotowych Zasad Oceniania z geografii są: 

1) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego 

osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, rozwijania własnych 

uzdolnień oraz pokonywania trudności; 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod 

pracy dydaktycznej (dostarczanie informacji o poprawności 

stosowanych metod   

6) i stopniu osiągania zamierzonych celów edukacyjnych). 

 

Dla realizacji wyżej postawionych celów na lekcjach geografii 

dokumentuje się różne przejawy aktywności ucznia, zarówno 

intelektualnych, jak i manualnych. 

 

III. Sposoby pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

     Sprawdzanie osiągnięć i ocenianie uczniów opiera się na 

ustalonych wcześniej wymaganiach programowych określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego do nauczania geografii 

w zakresie podstawowym oraz standardach wymagań 

egzaminacyjnych. 

Sprawdzanie i ocenianie efektów pracy uczniów odbywa się 

systematycznie w zróżnicowanej formie pisemnej i ustnej. Uczniowie 

mogą być oceniani: w sali lekcyjnej, podczas zajęć w terenie, działań 

na rzecz szkoły i środowiska, spotkań naukowych, uczestnicząc w 

konkursach geograficznych. 



Metody sprawdzania osiągnięć ucznia: 

 prace pisemne: 

 pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności 
obejmujące większą partię materiału określoną przez 

nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

termin winien być odnotowany  

w dzienniku lekcyjnym, 

 krótkie pisemne sprawdziany (kartkówki) dotyczące 

materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na 

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach; nie muszą być 

zapowiadane, 

 sprawdzian wykonania pracy domowej 

 odpowiedź ustną 

 aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, 

 prezentowanie pracy grupy, 

 krótkie odpowiedzi w toku lekcji, 

 prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji, 

 znajomość i posługiwanie się mapą, 

 prezentacje multimedialne – uczniowie mogą  

            przygotowywać prezentacje dotyczące treści nauczania, 

 zeszyt, zeszyt ćwiczeń – oceniana jest systematyczność,  

 prace domowe, 

 wykonanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez  

            ucznia lub wskazanych przez nauczyciela), 

 prezentacje własnej pracy wynikającej z zainteresowań  

             ucznia, wiążącej się z programem nauczania jak i  

             wykraczające poza program, 80p. Prace pozalekcyjną, 

własne działania na rzecz środowiska, przygotowanie materiału do  

 nowej lekcji, udział w konkursach geograficznych i turystycznych, 

kołach zainteresowań. 

 

Zasady ogólne: 



1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt 

przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, których brak jest traktowany 

jako nieprzygotowanie do lekcji. 

 

2. Zarówno odpowiedzi ustne, jak i pisemne powinny być oparte o 

umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji: 

podręcznika, zeszytu ćwiczeń, map różnej treści, rocznika 

statystycznego, słownika geograficznego, literatury popularno-

naukowej. Prowadzi to do praktycznego wykorzystania wiedzy 

geograficznej co jest głównym celem kształcenia 

geograficznego. 

 

 

3. Przy ocenianiu ustnej odpowiedzi ucznia bierze się pod 

uwagę poprawność, obszerność, logiczność, spójność 

wypowiedzi oraz stosowanie terminologii geograficznej. 

 

4. Korzystanie z mapy wymaga znajomości wzajemnego 

położenia obiektów geograficznych, głównie czytania i 

interpretowania znaków kartograficznych. 

 

5. Ze względu na ograniczony czas na ustne sprawdzanie osiągnięć 

przeprowadza się pewną liczbę krótkich pisemnych 

sprawdzianów osiągnięć (kartkówek).  

 

6. Pisemny sprawdzian osiągnięć, dotyczący całego działu 

programowego, jest zapowiadany, co najmniej tydzień 

wcześniej.                                                                                                             

Ze względu na dużą liczbę zadań, reprezentujących różne 

poziomy wymagań, waga oceny wyników tego typu 

sprawdzianu ma wartość 2.                                                                               

Wszystkie pozostałe oceny mają wagę 1. 

 



7. W przypadku nieobecności na teście kontrolnym, nauczyciel 

może poprosić ucznia o napisanie testu z danej partii materiału 

na następnej lekcji lub przeprowadzić sprawdzian ustny.  

 

W przypadku dłuższej nieobecności w szkole uczeń 

zobowiązany jest napisać sprawdzian uzupełniający w terminie 

ustalonym przez nauczyciela (do 14 dni). 

 

8. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z prac 

pisemnych w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia (uzgadnia z 

nauczycielem termin i formę poprawy). 

 

9. Nie przewiduje się, aby uczeń dopiero pod koniec okresu 

poprawiał oceny bieżące otrzymane w ciągu całego okresu.  

 

10. Sprawdzone i ocenione prace uczniowie otrzymują do 

wglądu nie później niż dwa tygodnie po terminie pracy 
(termin ten może ulec zmianie w razie nieobecności nauczyciela 

w szkole). 

 

11. Prace pisemne po sprawdzeniu przechowywane są 

przez nauczyciela w szkole do zakończenia roku szkolnego i 

mogą być udostępnione do wglądu na miejscu uczniowi i 

rodzicom w terminie uzgodnionym przez ucznia lub rodziców  

z nauczycielem. Ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do 

wglądu, następnie oddaje je nauczycielowi. Są one 

przechowywane do chwili wystawienia oceny rocznej. 

Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela 

przez cały rok szkolny i udostępniane do wglądu uczniowi  lub 

rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły. 

 

12. Za niewykonanie zadania domowego, w zależności od 

stopnia jego trudności, nauczyciel może postawić ocenę 

niedostateczną lub znak „-” (trzy znaki „-” równe są ocenie 



niedostatecznej). Uczeń, który nie odrobił zadania domowego, 

ma obowiązek uzupełnić je na następną lekcję. 

 

13. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji, ma 

obowiązek nadrobić zaległości we własnym zakresie. Wyjątek 

stanowi przypadek, gdy uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej 

nieobecności spowodowanej chorobą. 

W przypadku dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, termin 

uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem. 

 

14. W przypadku opuszczenia przez ucznia, co najmniej 

25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu 

pisemny sprawdzian z materiału realizowanego w okresie tej 

nieobecności. 

 

15. Uczeń może być raz w okresie nieprzygotowany do 

lekcji               z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych 

(sprawdzianów), jednak musi to zgłosić przed zajęciami. 

Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak 

wpływu na ocenę śródroczną lub roczną. 

 

16. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu 

go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny 

niedostatecznej. Prawo to zostaje zawieszone w styczniu i w 

czerwcu (okres klasyfikacji). 

 

17. Poszczególne oceny mają swoje wagi, tj. Oceny za prace 

klasowe (zapisane w dzienniku kolorem czerwonym)  –  wagę 2, 

pozostałe oceny cząstkowe – wagę 1. 

 

18. Znak  „+” przy ocenie bieżącej podwyższa jej wartość o 

0,33, natomiast w przypadku znaku „ – ” przy ocenie bieżącej 

obniża jej wartość o 0,33. 



19. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) nauczyciel uzasadnia każdą ocenę cząstkową  w  

terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty wystawienia oceny. 

 

20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę śródroczną 

lub roczną.  

 

21. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej dostosowuje się wymagania edukacyjne do 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności                      

w uczeniu się lub defekty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 

nauczania. 

 

22. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych 

partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji. 

 

Zasady oceniania prac pisemnych 

Bieżące oceny z prac pisemnych po przeliczeniu w procentach 

uzyskanych przez ucznia punktów  w stosunku do maksymalnej liczby 

punktów za poprawne rozwiązania wszystkich zadań, ustalane są 

według skali: 

 

100% + dodatkowe zadania  -  celujący 

100% - 90% - bardzo dobry 

89% - 70% - dobry 

69% - 50% - dostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

0% - 29% - niedostateczny 

 

Dopuszcza się stawianie „+” przy ocenach z prac pisemnych,                          

w przypadku uzyskania górnej granicy przedziału. 

 



Do głównych zadań nauczyciela stosującego ocenianie jest: 

– określenie celów poszczególnych lekcji w sposób zrozumiały dla  

    ucznia, 

– ustalenie wraz z uczniami kryteriów oceniania, 

– budowanie atmosfery uczenia się poprzez rozmowę na temat  

   warunków uczenia się oraz angażowanie rodziców w proces    

   kształcenia poprzez powierzenie im roli doradcy wspierającego 

   ucznia w osiąganiu celów edukacyjnych 

– umiejętność zadawania pytań kluczowych, które skłaniają ucznia 

do myślenia i rozwiązywania zadań problemowych w twórczy sposób 

– wprowadzenie oceny koleżeńskiej i samooceny, dzięki której 

uczeń rozumie kryteria, rolę nauczyciela w procesie oceniania oraz  

   udzielając wskazówek kolegom, sam utrwala swoją wiedzę i określa  

   swój poziom wiedzy, 

– stosowanie oceny słownej przez nauczyciela, zawierającej  

   informacje  zwrotne na temat osiągnięć, braków wiedzy i  

umiejętności, które należy zniwelować, oraz sposobów rozwiązania 

problemów  edukacyjnych, z których uczeń może skorzystać. 

 

 

IV. Ogólne kryteria wymagań na poszczególne stopnie 
 

1) Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń który: 

– nie opanował wymaganych treści z zakresu podstawowego 

– nie rozumie podstawowych terminów geograficznych 

– nie potrafi rozwiązać prostych zadań, nawet z pomocą 

nauczyciela 

 
 
 
 

 

2) Na ocenę dopuszczający uczeń powinien: 

– posiadać podstawową wiedzę geograficzną 

– rozumieć wybrane terminy geograficzne 

– rozwiązywać proste zadania z pomocą nauczyciela 

– udzielać krótkich odpowiedzi 



 
 
 
 
 

3) Na ocenę dostateczny uczeń powinien: 

– rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności, z niewielką 

pomocą nauczyciela 

– rozumieć większość terminów geograficznych obowiązujących 

na poziomie podstawowym 

– udzielać prostych odpowiedzi 

– posiadać podstawową wiedzę umożliwiającą dalsze 

kształcenie i rozumienie głównych zjawisk i procesów 

geograficznych 
 

 
 
 
 
 

 

4) Na ocenę dobry uczeń powinien: 

– samodzielnie rozwiązywać typowe zadania o średnim 

poziomie trudności 

– poprawnie stosować większość terminów geograficznych 

– posiadać wiedzę wystarczającą do zrozumienia głównych 

zjawisk i procesów geograficznych 

– sprawnie posługiwać się mapą i terminologią geograficzną 

 
 
 
 
 

5) Na ocenę bardzo dobry uczeń powinien: 

– spełniać kryteria na ocenę dobrą 

– opanować pełny zakres treści zawartych w programie 

nauczania 

– samodzielnie rozwiązywać zadania o dużym stopniu trudności 

– udzielać spójnych i poprawnych merytorycznie odpowiedzi 

– bezbłędnie posługiwać się mapą i terminologią geograficzną 



 
 

 
 
 
 

6) Ocenę celujący uzyskuje uczeń, który: 

– spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą 

– wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza ogólny 

program nauczania 

– bierze czynny udział w olimpiadach i konkursach 

tematycznych 

– bezbłędnie stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu zadań 

typowych i problemowych 

– proponuje rozwiązania nietypowe 

– wykazuje się twórczym myśleniem 

– udziela płynnych i bogatych w treści odpowiedzi 

– samodzielnie rozwija swoje zainteresowanie zagadnieniami 

geograficznymi 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
I WYMAGANIA EDUKACYJNE  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
klasy IV - VI 
szkoła podstawowa 

 
  

  

Informacje wstępne: 

  

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania reguluje zasady oceniania                   

z wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej                      

w ……….. (zapis w statucie) 

2. Podstawę prawną stanowi rozporządzenie MEN z dnia                             

30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych  (Dz. U. z 2007 nr 83 poz. 562 ze zm.)    

3. Program nauczania wychowania fizycznego w szkole 

podstawowej oparty jest na autorskim programie Alicji 

Romanowskiej o Nr DKW-4014-68/99 

4. PZO są integralną częścią  WZO. 

  
  

KONTRAKT  Z  UCZNIEM 
1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców 

(prawnych opiekunów). 

3. Uczeń obowiązany jest przynieść na każdą lekcję strój 

sportowy  : obuwie, koszulkę, spodenki, dresy. 

4. Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia: czynne 

uczestnictwo  w lekcji, sumienne i staranne  wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających z przedmiotu, zaangażowanie w  

przebieg lekcji, przygotowanie do zajęć, właściwy stosunek do 

przeciwnika i własnego ciała, opanowanie wiadomości i 

umiejętności przewidzianych dla  poszczególnych klas zgodnie z 



indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, 

dokonywanie samooceny i samokontroli własnej sprawności 

fizycznej, aktywności na  lekcji, udział w konkursach 

sportowych szkolnych i poza szkolnych oraz udział w  zajęciach 

klubu sportowego. 

5. Uczeń ma prawo dwa razy w okresie zgłosić 

nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych rozumiane jako brak 

stroju, co nauczyciel odnotowuje jako „minus” w rubryce 

„postawa  wobec  w-f  i  zdrowego  ciała”. Każde następne 

nieprzygotowanie daję ocenę niedostateczną.  

6. Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym 

oraz w swoim  zeszycie pomocniczym. 

7. Testy sprawności fizycznej, sprawdziany wiadomości i 

umiejętności ruchowych oraz odpowiedzi ustne są 

obowiązkowe. 

8. Sprawdziany umiejętności ruchowych i wiadomości są 

zapowiadane z wyprzedzeniem wraz z zakresem materiału jaki 

będzie oceniany. 

9. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny 

niedostatecznej ze sprawdzianu umiejętności ruchowych i 

wiadomości w terminie do jednego tygodnia od dnia 

poinformowania o ocenie. Poprawianą ocenę odnotowujemy w 

dzienniku lekcyjnym obok oceny poprawionej, przy czym ta 

ostatnia jest brana pod uwagę przy wystawieniu oceny 

okresowej i rocznej. 

10. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w jednej z obowiązujących 

procedur oceniania (z powodu nieobecności bądź nie brania 

czynnego udziału w lekcji ), ma obowiązek  poddania się tej 

formie w ciągu jednego tygodnia od dnia ustalonego przez 

nauczyciela.         W tej  sytuacji w dzienniku lekcyjnym w 

rubryce z ocenami wpisuje  się ołówkiem „nieobecny” (89p). 

Jeżeli uczeń skorzystał z możliwości zaliczenia,  nauczyciel 

wymazuje zapis „nieobecny”  a wpisuje ocenę, którą otrzymał  

uczeń z zaliczenia.    

Jeżeli uczeń nie skorzystał z możliwości  zaliczenia nauczyciel   

     wpisuje długopisem ocenę niedostateczną. 



11.  O ocenach bieżących nauczyciel przedmiotu wychowanie  

fizyczne informuje rodziców poprzez wpisanie do tabeli ocen 

dwa razy w roku. 

12.   Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i 

zaangażowanie w przebieg lekcji uczeń otrzymuje +. Trzy takie 

znaki w ciągu semestru zamienia się na cząstkową  ocenę bardzo 

dobrą. 

13.  Uczeń, jeżeli nie ma przeciwwskazań  lekarskich powinien 

uczestniczyć we wszystkich formach zajęć na lekcji wychowania 

fizycznego. 

14. W przypadku zwolnienia całkowitego z wychowania 

fizycznego w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

15. Rodzic może jednorazowo zwolnić ucznia z czynnego 

brania udziału w lekcji z  powodu niedyspozycji zdrowotnej.  

16. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen 

uzyskanych w całym roku szkolnym. 

17.   O proponowanej ocenie okresowej i rocznej rodzice 

(opiekunowie) i uczniowie są  informowani przez wpis do karty 

z propozycjami ocen najpóźniej na tydzień przed 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej  . W przypadku 

przewidywanej ocenie niedostatecznej na koniec okresu  lub 

roku szkolnego rodzice są powiadamiani pisemnie przez 

wychowawcę klasy i nauczyciela na miesiąc przed terminem 

klasyfikacji. 

18.   W przypadku opuszczenia przez ucznia 50% zajęć z 

przedmiotu wychowanie  fizyczne nauczyciel informuje 

dyrektora szkoły, który zgodnie z procedurą ustaloną w statucie 

organizuje egzamin klasyfikacyjny. 

19.   Na koniec okresu nie przewiduje się dodatkowych 

sprawdzianów zaliczeniowych. 

20. W przypadku, gdy uczeń osiągnął średnią ocen powyżej 

5,0 , ale nie 5,5 a jego osiągnięcia sportowe są znaczące, 

nauczyciel może takiemu uczniowi wystawić ocenę celującą na 

okres oraz koniec roku szkolnego. 

21. Ocenę celującą uzyskuje uczeń ,który spełnia wymagania 

na co najmniej  ocenę bardzo dobrą z  wymienionych obszarów 

aktywności, uzyskał punktowane miejsce na zawodach 



sportowych na etapie gminy (przynajmniej dwa razy   w 

okresie). 

  

 

OCENIANIE ODBYWA SIĘ                                

ZA POMOCĄ: 

1. Obserwacji ucznia: przygotowanie do lekcji  -strój sportowy, 

współdziałanie w grupie, przygotowywanie dodatkowych 

ćwiczeń i materiałów, pomoc w rozkładaniu i sprzątaniu  sprzętu 

sportowego 

2. Testów sprawności fizycznej 

3. Sprawdzianów wiadomości 

4. Odpowiedzi ustnych 

5. Sprawdzianów umiejętności ruchowych 

6. Aktywności 

7. Udziału w konkursach sportowych 
 

Forma aktywności Liczba ocen 

Postawa wobec wychowania 

fizycznego i zdrowego ciała:  

- Strój 

- Zaangażowanie w lekcję                                                                   

  

  

1 w okresie 

1 w okresie 

Postęp w rozwoju fizycznym :  

-Test sprawności fizycznej 

  

1  na początku i na końcu roku 

szkolnego 

Umiejętności  ruchowe:  

- Sprawdzian umiejętności ruchowych 

2-3 w okresie (w zależności od 

liczby dyscyplin sportowych 

realizowanych w okresie) 



Wiadomości :  

-Sprawdzian wiadomości 

 

 -Odpowiedzi ustne 

2 w okresie (zależy od liczby 

realizowanych dyscyplin 

sportowych) 

na bieżąco (dłuższa wypowiedź –

ocena , krótsza wypowiedź-plus, 

trzy plusy –ocena bardzo dobra) 

Aktywność: 

-Aktywność na lekcji 

- Udział w zawodach sportowych 

-Udział w zajęciach klubu sportowego 

na bieżąco (3 plusy- ocena bardzo 

dobra) 

1 ocena za każdorazowy udział 

1 ocena w okresie 

  

KRYTERIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I 

ROCZNEJ 

  
5. Na ocenę śródroczną i roczną mają wpływ następujące 

formy aktywności: 

Postawa  wobec  wychowania fizycznego i  zdrowego  ciała     30% 

Postęp w rozwoju fizycznym                                                       20% 

Umiejętności  ruchowe                                                                 20% 

Wiadomości                                                                                 20% 

Aktywność  10% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Punkty uzyskane ze sprawdzianów wiadomości przeliczane 

są następująco: 

  

Poziomy wiadomości Ocena 

Uczeń zaliczył 100%- 96% zadań ze 

wszystkich poziomów wiadomości 

lub prawidłowo odpowiedział na 

pytanie z poziomu wykraczającego. 

 Celujący  

  

Uczeń zaliczył poziom podstawowy, 

rozszerzający i od 91% do 96% zadań 

z poziomu dopełniającego. 

Bardzo dobry 

Uczeń zaliczył poziom podstawowy 

od 75% do 90% zadań z poziomu 

rozszerzającego. 

Dobry 

Uczeń zaliczył  od 51% do 74% 

zadań z  poziomu podstawowego. 

Dostateczny 

Uczeń zaliczył od 31% do 50% zadań 

z poziomu podstawowego. 

Dopuszczający 

Uczeń nie zaliczył 30% zadań z 

poziomu podstawowego oraz innych 

poziomów. 

Niedostateczny 

  

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN                                   Z 

POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI: 
  

  

  

  

POSTAWA WOBEC WYCHOWANIA FIZYCZNEGO                             

I ZDROWEGO CIAŁA 
 

1. Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania 

fizycznego. 

2. Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 

2 nieprzygotowań do lekcji) 

3. Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec 

  

OCENA   

CELUJĄCY 
  



nauczyciela i kolegów stanowi wzór do 

naśladowania. 

1. Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, 

ale są one usprawiedliwione. 

2. Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go 

nie mieć). 

3. Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek 

do zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne  nie 

budzą żadnych zastrzeżeń. 

4. Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje 

sprzęt. 

5. Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne. 

  

  

OCENA  

 BARDZO  DOBRY 

1. Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, 

ale są one usprawiedliwione. 

2. Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go 

nie mieć).  

3. Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania 

fizycznego  nie  budzi większych zastrzeżeń (chętnie 

ćwiczy, stosuje zasady higieny). 

  

OCENA   

DOBRY 
  

1. Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza 

mu się je nie usprawiedliwiać. 

2. Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.  

3. Przejawia pewne luki w zakresie wychowania 

społecznego: ma niechętny stosunek do ćwiczeń, nie 

zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie 

szanuje sprzętu sportowego. 

  

OCENA  

DOSTATECZNY 

1. Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie 

usprawiedliwiając ich. 

2. Bardzo często nie przynosi stroju sportowego. 

3. Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie 

stosuje poleceń nauczyciela,  

nie zachowuje dyscypliny. 

  

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCY 

  

1. Notorycznie opuszcza lekcje wychowania 

fizycznego nie usprawiedliwiając ich. 

2. Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju 

(więcej niż 2 razy), nie słucha poleceń nauczyciela , 

przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza 

zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących. 

  

OCENA  

NIEDOSTATECZNY 

  

  

POSTĘP  W  ROZWOJU  FIZYCZNYM 



1. Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie 

przekraczającą stawiane wymagania na ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny 

sprawności fizycznej na podstawie testów 

sprawności fizycznej. 

3. Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym 

usprawnianiu. Wykazuje się  

wynikami wyższymi od stawianych wymagań w 

dyscyplinach realizowanych 

      na lekcji. 

  

  

OCENA  

 CELUJĄCY 

1. Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą 

stawiane wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

2. Uczeń wykorzystuje test sprawności fizycznej do 

określenia swojej samooceny sprawności 

fizycznej. 

3.  Doskonali swoją sprawność fizyczną. 

 

OCENA  

BARDZO  DOBRY 

  
1. Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą 

stawiane wymagania na ocenę dobrą . 

2. Uczeń wykorzystuje 4 próby z testu sprawności 

fizycznej do samooceny sprawności fizycznej. 

3. Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do 

pracy nad osobistym   

       usprawnieniem. 

  

  

OCENA  

 DOBRY 

1. Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą 

stawiane wymagania na ocenę dostateczną. 

2. Potrafi wykorzystać 2 próby z testu sprawności 

fizycznej do określenia własnej   

       sprawności fizycznej. 

3.   Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu 

motorycznym. 

  

  

OCENA  

DOSTATECZNY 

1. Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania 

sprawnościowe  na ocenę dostateczną. 

2. Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych 

z samooceną sprawności fizycznej. 

3. Wykazuje nikłe postępy w osobistym 

usprawnianiu motorycznym. 

4.   Nie dba o swoje postępy w rozwoju sprawności 

  

  

OCENA  

DOPUSZCZAJĄCY 



fizycznej.   

1. Uczeń nie spełnia wymagań sprawnościowych 

stawianych przez szkołę. 

2. Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli 

sprawności fizycznej (nie posługuje się żadnym 

testem sprawności fizycznej  

3.   Nie wykazuje postępów w usprawnianiu 

fizycznym. 

  

  

OCENA  

NIEDOSTATECZNY 

  

3) UMIEJĘTNOŚCI  RUCHOWE 

1. Uczeń opanował wszystkie umiejętności 

ruchowe określone jako wymagania    

ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te 

wymagania. (uczeń posiada umiejętności 

ruchowe z klasy programowo wyższej ). 

2.  Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką 

, lekko, ekonomicznie, pewnie co   

wykorzystuje  w praktyce ( grze zespołowej) . 

3.  Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do 

zdobywania punktów przez  drużynę. 

 

4.  Potrafi samodzielnie sędziować rozgrywki 

klasowe. 

  

  

 

 

 

OCENA 

CELUJĄCY 

  

1. Uczeń opanował umiejętności ruchowe 

określone jako wymagania 

ponadpodstawowe. 

2. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, 

pewnie, w odpowiednim tempie i 

dokładnie, wkładając duży wysiłek w 

osiągnięcie celu. 

3. Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i 

przepisy dyscyplin sportowych zawartych 

w wymaganiach ponadpodstawowych. 

4. Próbuje sędziować rozgrywki klasowe. 

  

  

  

OCENA  

BARDZO  DOBRY 



5. Przyczynia się do zdobywania punktów 

przez drużynę. 

6.   Stosuje wyuczone umiejętności w grze 

zespołowej. 

1. Uczeń opanował umiejętności ruchowe 

określone jako wymagania 

ponadpodstawowe w stopniu dobrym z 

małymi błędami. 

2. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie 

dość lekko i dokładnie oraz z małymi 

błędami technicznymi. 

3.   W pewnym stopniu przyczynia się do 

zdobywania punktów przez drużynę. 

  

OCENA  

 DOBRY 

  

1. Uczeń opanował umiejętności ruchowe 

określane jako wymagania podstawowe, 

czyli wystarczające . 

2. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z 

większymi błędami technicznymi. 

3. Uczestniczy w zabawach , grach, 

ćwiczeniach , ale mało się stara. 

4. Ma problemy z wykorzystaniem nabytych 

umiejętności w grze. 

  

OCENA  

DOSTATECZNY 

1. Uczeń ledwie spełnia umiejętności 

ruchowe określone jako wymagania 

podstawowe. 

2. Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami 

technicznymi i niechętnie. 

3. Nabyte umiejętności nie przedkładają się  

na wyniki. 

4. Poziom opanowania umiejętności 

technicznych ćwiczeń , gier i zabaw jest 

niewystarczający. 

5.  Nie wykorzystuje nabytych umiejętności 

w praktyce. 

  

  

  

OCENA  

DOPUSZCZAJĄCY 

1. Uczeń daleki jest od spełnienia 

umiejętności ruchowych określanych jako 

  



wymagania podstawowe. 

2. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i 

to z rażącymi błędami. 

3. Nie wykazuje postępów w umiejętnościach 

ruchowych. 

4. Nie potrafi opanować podstawowych  

umiejętności technicznych , ćwiczeń i gier. 

5. Wyniki osiągane z poszczególnych 

dyscyplin są poniżej przewidzianego  

minimum 

  

  

OCENA 

NIEDOSTATECZNY 

  

 

 

 

4.WIADOMOŚCI 

1. Uczeń opanował wiadomości określone 

jako wymagania ponadpodstawowe oraz 

wykraczające poza te wymagania (uczeń 

opanował wiadomości z klasy programowo 

wyższej) . 

2. Uczeń  bezbłędnie określa przepisy i 

mechanikę sędziowania oraz taktykę z 

poszczególnych dyscyplin sportowych 

uprawianych w szkole podstawowej. 

3. Posiada duże wiadomości z zakresu 

wychowania fizycznego, sportu, zdrowia 

(wiadomości sportowe lokalne, krajowe i 

światowe ). 

  

  

  

OCENA  

 CELUJĄCY 

1. Uczeń opanował wiadomości określone 

jako wymagania ponadpodstawowe objęte 

przedmiotem wychowanie fizyczne. 

 

2. Na pytania nauczyciela odpowiada 

samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco. 

  

  

OCENA   

BARDZO  DOBRY 



 

3. Zna przepisy i mechanikę sędziowania 

oraz taktykę z dyscyplin sportowych 

realizowanych na lekcjach .  

4.  Określa wszystkie zasady treningu 

sportowego. 

  

1. Uczeń opanował wiadomości określone 

jako wymagania ponadpodstawowe w 

stopniu dobrym z małymi lukami . 

2. Zna podstawowe przepisy i zasady taktyki 

z dyscyplin sportowych realizowanych na 

lekcjach z małymi lukami. Posiada pewne 

wiadomości z  zakresu sędziowania. 

3. Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt 

wyczerpująco.  

4. Zna 2 zasady treningu sportowego oraz 

właściwego stosowania wysiłku 

fizycznego: regulacja oddechu, 

odpoczynek po wysiłku, krzywa wzrostu 

wysiłku.  

  

  

OCENA   

 DOBRY 

1. Uczeń opanował wiadomości określane 

jako wymagania podstawowe. 

2. W jego wiadomościach z zakresu 

przepisów dyscyplin sportowych 

uprawianych na lekcjach są duże luki. 

3. Na pytania nauczyciela odpowiada z jego 

pomocą. Wypowiedzi ucznia są   

niesamodzielne, pobieżne. 

  

  

OCENA 

DOSTATECZNY 

1. Uczeń opanował wiadomości określane 

jako wymagania podstawowe z bardzo 

dużymi lukami. 

2.  Na pytania nauczyciela odpowiada z jego 

dużą pomocą lub w ogóle.  

3. Nie zna sposobów sędziowania, zasad 

taktyki . Przepisy gier, zabaw ruchowych 

  

  

OCENA  

DOPUSZCZAJĄCY 



zna bardzo pobieżnie, z dużą pomocą 

nauczyciela. 

1. Uczeń nie opanował wiadomości 

określanych jako wymagania podstawowe. 

2. Cechuje go niewiedza w zakresie 

wychowania fizycznego. 

3. Nie zna podstawowych przepisów gier i 

zabaw ruchowych oraz dyscyplin  

sportowych uprawianych na lekcjach. 

  

OCENA 

NIEDOSTATECZNY 

  

5. AKTYWNOŚĆ  NA  ZAJĘCIACH  

 

1. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu 

sportowym na terenie szkoły, w różnych 

formach  działalności związanych z 

wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS). 

2. Zajmuje punktowane miejsca w zawodach 

sportowych powiatowych i gminnych. 

3. Potrafi zagospodarować czas wolny na 

działalność sportową. 

4. Organizuje  gry i zabawy dla siebie i  

kolegów. 

 

  

  

OCENA  

 CELUJĄCY 

  

1. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu 

sportowym na terenie szkoły (lekcje, 

zajęcia pozalekcyjne) 

2. Bierze udział w zawodach gminnych oraz 

uczestniczy w zawodach sportowych 

szkolnych zajmując i nich punktowane 

miejsca.  

3. Potrafi czynnie spędzać czas wolny. 

4. Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i 

przeprowadzaniu lekcji. 

  

  

  

OCENA   

BARDZO  DOBRY 

  



5. Chętnie przygotowuje rozgrzewkę, grę, 

zabawę wykazując swoją pomysłowość. 

6. Potrafi zorganizować przybory do 

ćwiczeń. 

1. Uczeń korzysta z organizowanych imprez 

rekreacyjnych. 

2. Potrafi zagospodarować swój czas, aby 

spędzić go czynnie. 

3. Angażuje się w organizowanie różnych 

form rywalizacji, pomaga nauczycielowi   

w organizowaniu zajęć (pomoce do lekcji, 

rozkładanie i sprzątanie sprzętu ). 

  

OCENA  

 DOBRY 

1. Uczeń bardzo rzadko bierze udział w życiu 

sportowym szkoły. 

2. Nie wykazuje aktywności na lekcjach, 

tylko biernie w niej uczestniczy. 

3.  Swój wolny czas spędza jako kibic. 

  

OCENA  

DOSTATECZNY 

1. Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i 

rekreacją . 

2. Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. 

3. Unika czynnego sposobu spędzania czasu 

wolnego – ma  niechętny stosunek do 

ćwiczeń. 

4. Unika pomocy nauczycielowi w 

organizowaniu lekcji  101p. Rozłożenie 

sprzętu, sprzątnięcie go . 

  

  

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCY 

  

1. Uczeń nie interesuje się w ogóle sportem i 

rekreacją. 

2. Unika czynnego sposobu spędzania czasu 

wolnego. 

3. Nie uczestniczy w imprezach 

organizowanych przez szkołę. 

4. Odmawia nauczycielowi pomocy                                      

w organizowaniu lekcji 101np. rozłożenie 

sprzętu. 

  

  

OCENA  

NIEDOSTATECZNY 

  



WYMAGANIA PODSTAWOWE                  

Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

WYCHOWANIE FIZYCZNE                              

DLA KLAS IV – VI 

  

WIADOMOŚCI: 

Uczeń: 

-wie co robić, aby utrzymać zdrowie i zapobiegać jego utracie 

(zdrowy tryb życia aktywny wypoczynek itd.) 

-zna prawidłową terminologię kilku podstawowych ćwiczeń 

fizycznych 102p. Przewrót w  przód, pozycji 

 wyjściowych 102p. Postawa zasadnicza, zadań ruchowych  

-prawidłowo rozumie pojęcia: szybkość, siła, zwinność, zręczność itd. 

-potrafi wymienić dwie  wady postawy ciała, 

-wie, jak dbać o prawidłową postawę ciała, 

-zna trzy próby sprawdzające poziom sprawności fizycznej, 

-zna kilka dyscyplin sportowych letnich i zimowych 

-zna podstawowe zasady i przepisy poznanych na lekcjach zabaw i 

gier ruchowych, 

-zna podstawowe przepisy dwóch  zespołowych gier sportowych i 

jednej indywidualnej uprawianych w szkole, 

  

UMIEJĘTNOŚCI: 

Uczeń: 

-próbuje prawidłowo wykonywać umiejętności ruchowe przewidziane 

programem nauczania dla danej klasy 

 określone jako wymagania podstawowe, 

-osiąga sprawność fizyczną mieszczącą się na poziomie 

podstawowym, 

-umie dokonać dwóch prób sprawności ruchowej i porównać z 

wynikami kolegów, 

-próbuje wykorzystać podstawowe elementy techniki z zakresu 

dyscyplin sportowych uprawianych w szkole w  

  zabawach ruchowych,  

-opanował jedną z technik relaksacji-dwa ćwiczenia oddechowe lub 

dwa typu streching,  



-potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi (stoper, taśma 

miernicza), 

  

POSTAWY: 

Uczeń: 

-zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i w 

terenie naturalnym, 

-bezpiecznie zachowuje się na zajęciach wychowania fizycznego, 

przestrzega zasady samoasekuracji,  

-zna i stosuje zasady higieny osobistej i stroju po wysiłku fizycznym, 

-szanuje sprzęt sportowy, 

-wie, co oznacza zasada „czystej gry” będąc w roli zawodnika i widza, 

  
  

  

WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWEZ ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH 

WYCHOWANIE FIZYCZNE                                

DLA KLAS IV – VI 

  
WIADOMOŚCI: 

Uczeń : 

-określa wpływ ruchu na organizm, 

-wie co zrobić, aby utrzymać i doskonalić swoje zdrowie, 

-określa  znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych, 

-stosuje zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym,  

-zna przepisy gier sportowych, rekreacyjnych uprawianych w szkole, 

-prawidłowo i samodzielnie nazywa ćwiczenia gimnastyczne, pozycje 

wyjściowe do ćwiczeń  oraz zadania  

  ruchowe, 

-dba o prawidłową postawę ciała i przeciwdziała powstawaniu wad 

postawy,  

-określa wszystkie rodzaje prób sprawdzających poziom sprawności 

fizycznej, 



-zna wiadomości sportowe lokalne, krajowe, światowe, 

-zna znaczenie kształtowania  cech motorycznych, 

  

UMIEJĘTNOŚCI: 

Uczeń: 

-wykonuje prawidłowo i samodzielnie umiejętności ruchowe 

przewidziane programem nauczania dla danej 

 klasy określone jako wymagania ponadpodstawowe rozwija je i 

utrzymuje  wysoki ich poziom, 

-potrafi ocenić stan swojego rozwoju fizycznego (wzrost i ciężar ciała) 

oraz sprawność fizyczną za pomocą 

 sprawdzianów sprawności fizycznej, 

-rozwija i wykorzystuje  umiejętności techniczne i taktyczne z zakresu 

dyscyplin sportowych  uprawianych 

 w szkole we współzawodnictwie sportowym, 

-opanował kilka technik relaksacji 104p. Streching                                                                              

(Stretching (ang. Rozciąganie)    - zestaw ćwiczeń fizycznych 

polegający na rozciąganiu mięśni) 

-potrafi samodzielnie zainicjować i bezpiecznie przeprowadzić    z 

rówieśnikami zabawę, grę, konkurs 

-umie przeprowadzić i dobrać ćwiczenia kształtujące przygotowujące 

organizm do wysiłku fizycznego, 

-czynnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych organizowanych przez 

szkołę, 

-reprezentuje szkołę na zewnątrz uczestnicząc w zawodach 

sportowych, 

-potrafi sędziować rozgrywki klasowe, 

  

POSTAWY: 

Uczeń: 

-stosuje zasady bezpieczeństwa, potrafi asekurować kolegę w czasie 

wykonywania ćwiczeń, 

-umie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki oraz przestrzega 

zasady „fair play” 

-potrafi podporządkować się ustalonym przepisom i regułom pracy w 

zespole, 

-dostrzega występujące na co dzień sytuacje oraz zachowania 

zagrażające zdrowiu i życiu  ludzkiemu, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99%C5%9Bnie


- umie ochronić się przed przegrzaniem, przemarznięciem i 

nadmiernym promieniowaniem słonecznym, 

- umie dobrać strój do pogody, 

- potrafi udzielić pomocy przy zranieniach i omdleniach. 

  

  
 

 

<<<<<@@@>>>>> 

OCENIANIE – proponowane zmiany 

 

Dyrektor już nie zwolni ze wszystkich lekcji wf 

- proponowane zmiany od 1 września 2015 r. 
Od przyszłego roku szkolnego uczeń nie będzie już zwalniany ze 

wszystkich zajęć wychowania fizycznego, a jedynie z wykonywania 

niektórych czynności na tych lekcjach.  

Taką zmianę wprowadzi nowe rozporządzenie ws. oceniania i 

klasyfikowania uczniów. 

Resort edukacji chce ograniczyć liczbę osób, które nie ćwiczą na 

lekcjach wychowania fizycznego. Obecnie obowiązujące przepisy 

pozwalają na łatwe uzyskanie zwolnienia ze wszystkich zajęć WF w 

całym roku szkolnym. 

Zmieni to nowe, obowiązujące od przyszłego roku szkolnego, 

rozporządzenie ws. oceniania i klasyfikowania uczniów. Po noweli 

dyrektor nie zwolni ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, 

których - jak stwierdza opinia lekarska - uczeń ze względów 

zdrowotnych nie może wykonywać. Zwolnienie będzie udzielane na 

czas określony w opinii. 

 

Zmienić mają się również kryteria brane pod uwagę przy 

wystawianiu ocen z wychowania fizycznego. Nowe rozporządzenie 

wprowadzi zasadę, że przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku 



wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również 

systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia w 

działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. Ma to 

sprawić, że młodzież rzadziej będzie opuszczać lekcje wf. 

"Znamy sytuacje, że dziecko ze wszystkich przedmiotów ma szóstki, a 

z WF tróję, więc sami rodzice proszą o zwolnienie z lekcji, żeby 

słabsza ocena nie psuła mu średniej. Nie jest winą dziecka, że fikołki 

robi wolniej albo gorzej. Dlatego tak przygotowujemy to 

rozporządzenie, żeby doceniany był wysiłek, chęci, a nie sposób 

zrobienia tego fikołka. To mają być zajęcia, do których dzieci 

przystępują chętnie. To nie mają być zajęcia eliminujące fizycznie 

słabszych" – mówiła minister edukacji o nowych przepisach. 

 

Zgodnie z projektem ma zmienić się także sposób oceniania przy 

ustalaniu oceny z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 

zajęć artystycznych (ms/PAP). 

 

 

 

<<<<<@@@>>>>> 

 

 

 

 

 

 

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/polskie-dzieci-tyja-najszybciej-w-europie
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/polskie-dzieci-tyja-najszybciej-w-europie
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NADZÓR NAD REALIZACJĄ                                                  
OBOWIĄZKU SZKOLNEGO                                                                       

i OBOWIĄZKU NAUKI 



ustawa o systemie oświaty: 

OBOWIĄZKI RODZICÓW: 
Art. 18. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu 

są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 

szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających 

przygotowywanie się do zajęć; 
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, 

dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których 

dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w 

sposób określony w art. 16 ust. 5b. [spełnianie obowiązku za 

granicą] 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie 

wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której 

dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania 

obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 

3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 

ust. 8, są obowiązani do  zapewnienia dziecku warunków nauki 

określonych w tym zezwoleniu. [obowiązek nauki poza szkołą] 

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA: 
Art. 19. 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i 

gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie 

obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej 

gminy, w tym odpowiednio: 

1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także współdziałają z rodzicami w realizacji 

obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 3; 

2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz 

obowiązku nauki. 

2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany 

przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych i 



gimnazjów na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i 

zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. 

Art. 20. 1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 

3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

BARDZO WAŻNE ! 

 

2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na 

co najmniej 50%: 

1) (do 31.08.2016 r.dotyczy także oddziałów przedszkolnych w 

SP) dni zajęć w przedszkolu, innej formie wychowania 

przedszkolnego, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole 

ponadgimnazjalnej lub placówce; 

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób 

określony w art. 16 ust. 5a pkt 2 i w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16 ust. 6c. 

 

Wierzycielem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki jest 

dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje lub 

gmina, a zależy to od wieku ucznia.  

Gmina jest wierzycielem dla obowiązku wypełnianego przez 

młodzież w wieku 16-18 lat, a dyrektor w pozostałym zakresie 

wiekowym (art. 5 § 1 pkt 2 ustawy egzekucyjnej oraz art. 19 ust. 1 

ustawy o systemie oświaty). 

 

Do podstawowych obowiązków wierzyciela należy: 

a) wystosowanie upomnienia - art. 15 ustawy egzekucyjnej, 

b) wystawienie tytułu wykonawczego - art. 26 § 1 i art. 27 ustawy 



egzekucyjnej, 

c) wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji - art. 26 § 1 i art. 

28 ustawy egzekucyjnej. 

 

Organem egzekucyjnym jest właściwy organ jednostki samorządu 

terytorialnego - o czym stanowi art. 20 § 1 pkt 2 ustawy 

egzekucyjnej, a co wyjaśnia bliżej, nazywając organy, w art. 1a pkt 14 

tej ustawy.  

Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do 

wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie 

na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań 

dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu 

przymuszenia. 

 

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z EGZEKUCJĄ 

Dyrektor spełnia szczególną rolę w ramach egzekucji 

administracyjnej - jako uprawniony do żądania wykonania w 

drodze tej egzekucji określonych obowiązków, czyli jako 

wierzyciel. 

 

Czynności przedegzekucyjne podejmowane przez dyrektorów 

szkół podstawowych i gimnazjów: 

 

Niespełnianie obowiązku szkolnego powinno spowodować podjęcie 

przez dyrektora czynności prawnych zmierzających do 

zastosowania środka egzekucyjnego. 

 

Podmiotem obowiązku, o którym mowa w art. 18 ustawy o systemie 

oświaty są oboje rodzice jeżeli przysługuje im władza rodzicielska, 

albo to z rodziców, któremu prawomocnym orzeczeniem sądu 



rodzinnego przyznano wykonywanie władzy rodzicielskiej nad 

wspólnymi małoletnimi dziećmi, a także opiekun dziecka (w braku 

żyjących i sprawujących władzę rodzicielską rodziców własnych i 

przysposobionych).  

WAŻNE ! 

W przypadku obojga rodziców upomnienie, tytuł wykonawczy i 

wniosek o wszczęcie egzekucji wystawia się na każdego rodzica z 

osobna. 

 

1. Pierwsza taka czynność wynika z zasady zagrożenia, a jest nią 

upomnienie. Według art. 15 § 1 ustawy egzekucyjnej adresatem 

upomnienia jest zobowiązany. Wymagana jest forma pisemna, zaś 

treść upomnienia to wezwanie do wykonania obowiązku, z 

zagrożeniem skierowania sprawy na drogę 

postępowaniaegzekucyjnego.  

Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, 

aby można było ustalić dzień (datę), w którym doręczenie nastąpiło - 

czyli w razie korzystania z drogi pocztowej, za zwrotnym 

poświadczeniem odbioru. 

 

2. Po upływie siedmiu dni, od dnia doręczenia upomnienia, 

wierzyciel może dokonać kolejnej czynności, przedegzekucyjnej.  

Jest nią wystawienie tytułu wykonawczego, o treści wyznaczonej art. 

27 § 1 ustawy egzekucyjnej.  

Wzór tytułu wykonawczego związanego z obowiązkami o charakterze 

niepieniężnym ustalono na podstawie załącznika nr 24 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w 

sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137 z 2001 r., poz. 1541 z 

późn. zm.). 



 

3. Następniewierzyciel występuje z wnioskiem o wszczęcie 

egzekucji. Zgodnie z wymogiem art. 28 ustawy egzekucyjnej, 

ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o 

charakterze niepieniężnym, dyrektor - wierzyciel powinien wskazać 

we wniosku środek egzekucyjny. Jest nim grzywna w celu 

przymuszenia - art. 1a pkt 12 lit.b pierwsze tiret i art. 119 ustawy 

egzekucyjnej. 

 

4. Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem 

doręczenia upomnienia składa się w organie egzekucyjnym, którym 

jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, jak 

stanowi art. 20 § 1 pkt 2 ustawy egzekucyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………., dnia....................................        
(pieczęć szkoły) 

  

....................................................... 

  (nr z rzeczowego wykazu akt)  

  

                             Pan/Pani                              

  

...................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica albo opiekuna prawnego dziecka) 

...................................................................................... 
(adres zamieszkania) 

......................................................................................  

  

UPOMNIENIE 
  

        Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1015 z późn. 

zm.),            w związku z art. 20 ust.1 oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia   7 

 września 1991r.                 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.  z 2004 r. 

 Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.)   wzywam 

 
………………………………………………………………………………………………… 

/ jak wyżej- rodzic lub opiekun prawny dziecka/ 

 

do realizacji obowiązku szkolnego poprzez dopełnienie czynności związanych 

ze zgłoszeniem dziecka do szkoły*/    z zapewnieniem  regularnego 

uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne* 

 
....................................................................................................................................................   

/imię i nazwisko dziecka oraz data urodzenia/ 

 

Powyższy obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa tj. art.18 

ust.1 pkt 2 i 4 ww. ustawy o systemie oświaty, należy wykonać w terminie 7 

dni, liczonym od dnia doręczenia niniejszego upomnienia. 

 

       

Niespełnienie  wymienionego  obowiązku  spowoduje  skierowanie  

sprawy  na  drogę postępowania egzekucyjnego. 

  

 

................................................................... 
(podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej 

    z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 

 



………………………….., dnia....................................... 

                                

     (pieczęć szkoły) 

  

................................................ 

(nr z rzeczowego wykazu akt) 

  

  

Prezydent Miasta 
………………………………………………  

          

 

 

 

WNIOSEK O WSZCĘCIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ 
  

        Na   podstawie art. 26 § 1 oraz   art. 28 ustawy  z  dnia   17  czerwca 

1966 r. o  postępowaniu egzekucyjnym  w  administracji  (tekst jednolity Dz.U.  

z 2012r.  poz. 1015  z późn. zm.),  w  związku  z art. 20   oraz art. 19  ust. 1 pkt 

1 ustawy    z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.    

z 2004r. Nr 256,  poz. 2572   z późn. zm.), wnoszę  o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej przeciwko  
 

.............................................. ................................................................................................... 

/imię i nazwisko  rodzica albo opiekuna prawnego dziecka oraz adres zamieszkania/ 

 

z tytułu niespełniania obowiązku szkolnego. 

Wymienieni nie dopełnili czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 

do szkoły*/     nie zapewniają  regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 

szkolne*, bez uzasadnionej przyczyny. 

Upomnienie wzywające do wykonania obowiązku doręczono 

zobowiązanemuwdniu…………………………………. 

Jako środek egzekucyjny, wskazuję grzywnę w celu przymuszenia. 
  

  

 

 

............................................................................................. 

(podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej 

z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 
  

 
 

  

 

 

______ 

  * niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 

 



WZÓR WYPEŁNIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO  - TYT.3  

Tytuł wykonawczy należy wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie 

drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

Na pierwszej stronie nie należy stawiać pieczęci szkoły, będzie tam bowiem 

postawiona pieczęć Gmina-Miasto Stargard Szczeciński. 

 

1. W pozycji nr 1 należy podać NIP szkoły w przypadku obowiązku 

szkolnego, NIP gminy w przypadku obowiązku nauki. 

2. W pozycji nr 2 należy podać kolejny w danym roku nr tytułu 

wykonawczego. 

3. W pozycji nr 3 należy podać datę wypełnienia wniosku. 

4. W pozycji nr 4 należy wpisać Wójt Gminy ………………….. 

5. W pozycji Nr 5 należy zaznaczyć osoba fizyczna. 

6. Szkoła wypełnia pozycje 6 i 11 oraz pozycje od 12 do 22. 

7. Pozycje nr 7, 8 i 10 wypełnia Wydział Edukacji. 

8. W pozycji nr 23 należy wpisać:  art. 20 w związku z art. 18 ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572  z  późn.zm.). 

9. Pozycję nr 24 wypełnia Wydział Edukacji wpisując  datę wydania i nr 

postanowienia      o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. 

10. W pozycji nr 25 należy wpisać: niespełnianie obowiązku szkolnego przez 

ucznia (należy podać imię i nazwisko ucznia). 

11. W pozycji nr 26 należy wpisać: Art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.                     

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 

2012r. poz. 1015 z późn.zm.). 

12. W pozycji nr 27 należy postawić pieczęć szkoły. 

13. W poz. nr 28 należy podać odpowiednią kwotę zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie 

wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do 

zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 

2001r. nr 137, poz. 1543).W związku z powyższym, począwszy od dnia 

01 lutego 2014r. koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł. 
14. W poz. nr 29 należy podać datę skutecznie doręczonego upomnienia. 

15. W poz. nr 30 należy postawić pieczęć dyrektora szkoły. 

16. W poz. nr 31 należy podać datę wypełnienia wniosku (taką jak w pozycji 

nr 3). 

17. Część F wypełnia Wydział Edukacji. 

18. Część G , H oraz I  wypełnia organ egzekucyjny. 

 



Dokumentacja związana z bezpieczeństwem 

pracownika i bezpieczeństwem ucznia; procedury, 

wzory. 
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Ustawa Kodeks pracy 

Rozdział VII 

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 
 

 

Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany 

podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, 

zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanymi 

ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku 

oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym 

wypadkom. 

 

§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego 

okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub 

zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który 

wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być 

uznany za wypadek przy pracy. 

 

§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy 

pracy. 

§ 31. Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 

wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat. 

 

§ 4. Koszty związane z ustalaniem okolicznościi przyczyn wypadków 

przy pracy ponosi pracodawca. 

 

Art. 235. § 1. Pracodawca jest obowiązanyniezwłocznie zgłosić 

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia 

choroby zawodowej. 

§ 2.Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza podmiotu 

właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, 

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 6. 

 

§ 21. W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej: 

1) lekarz, 

2) lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie 

podejrzenie u pacjenta 

– kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu 

choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. 



§ 22. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również 

dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że 

występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy 

czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za 

pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę 

zdrowotną. 

 

§ 3. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, 

pracodawca jest obowiązany: 

1) ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i 

rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając 

w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym; 

2) przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących 

powstanie choroby zawodowej i zastosować inne 

niezbędne środki zapobiegawcze; 

3) zapewnić realizację zaleceń lekarskich. 

 

§ 4. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący 

przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie 

choroby. 

 

§ 5. Pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby 

zawodowej do instytutu medycyny pracy wskazanego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 237 § 11 oraz do właściwego 

państwowego inspektora sanitarnego. 

 

Art. 2351. Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w 

wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków 

pracy można stwierdzić bezspornie lubz wysokim 

prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem 

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku 

pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych 

„narażeniem zawodowym”. 

 

Art. 2352. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego 

pracownika może nastąpić w okresie jego 

zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w 

takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych 



objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób 

zawodowych. 

 

Art. 236. Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować 

przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych 

chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie 

wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze. 

 

-------------------------------------        

Art. 2371. § 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub 

zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, o którym 

mowa w art. 237 § 1 pkt 3, przysługują świadczenia z ubezpieczenia 

społecznego, określone w odrębnych przepisach. 

 

§ 2. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od 

pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z 

wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów 

niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub 

uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych. 
 

Dz.U.2009.105.870 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 
z dnia 1 lipca 2009 r. 

w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
(Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.) 

 

Na podstawie art. 237 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
1)

) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.Rozporządzenie określa: 

1)sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn  

zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy; 

2)skład zespołu powypadkowego. 



§ 2.Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na 

to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku 

swojego przełożonego. 

§ 3.1.Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 

pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób 

wykluczający: 

1)dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych; 

2)uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń 

technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane; 

3)dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń 

technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, 

które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego 

okoliczności. 

 

2.Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub 

dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca, w 

uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu 

oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi 

potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku. 

 

3.Zgodę, o której mowa w ust. 2, w sytuacji zaistnienia wypadku 

śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wyraża pracodawca po 

uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem, a w 

razie zaistnienia takich wypadków w zakładzie górniczym - także po 

uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru górniczego. 

 

4.Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody, o 

której mowa w ust. 2 i 3, jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi 

konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu 

niebezpieczeństwu. 

 

§ 4.Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez 

pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi 

pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny 

inspektor pracy. 

 

§ 5.1.U pracodawcy, który zgodnie z art. 237
11

§ 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy nie ma obowiązku tworzenia służby 



bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego 

zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzi 

pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu 

pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i 

higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy. 

 

2.U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w 

skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, 

jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników 

posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 6.Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia 

zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, określonym w § 

4 i 5, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, 

okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w 

skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu 

pracy. 

 

§ 7.1.Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół 

powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i 

przyczyn wypadku, w szczególności: 

1)dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i 

innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz 

zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły 

mieć wpływ na powstanie wypadku; 

2)jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię 

miejsca wypadku; 

3)wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na 

to pozwala; 

4)zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku; 

5)zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych 

specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków 

wypadku; 

6)zebrać inne dowody dotyczące wypadku; 

7)dokonać prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 



tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1673, z późn. zm.
2)

), zwanej dalej "ustawą"; 

8)określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności 

wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na 

którym wystąpił wypadek. 

2.Zespół powypadkowy jest obowiązany wykorzystać materiały 

zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli 

materiały te zostaną mu udostępnione. 

3.Jeżeli wypadek miał rozmiary katastrofy albo spowodował 

zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zespół powypadkowy 

wykorzystuje ustalenia zespołu specjalistów, powołanego przez 

właściwego ministra, wojewodę lub organ sprawujący nadzór 

określony w art. 237
14

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy, do ustalenia przyczyn wypadku oraz wyjaśnienia problemów 

technicznych i technologicznych. 

§ 8.1.Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce 

na terenie innego zakładu pracy, dokonuje zespół powypadkowy 

powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności 

przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce 

wypadek. 

2.Pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, w którym 

została poszkodowana osoba niebędąca jego pracownikiem, jest 

obowiązany w szczególności: 

1)zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu; 

2)zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób określony w § 3 ust. 1; 

3)zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę 

poszkodowanego; 

4)udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić 

informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu 

ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. 

3.Na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika pracodawca, 

na którego terenie miał miejsce wypadek, może ustalić okoliczności i 

przyczyny wypadku, a następnie dokumentację powypadkową 

przekazać pracodawcy poszkodowanego pracownika. 

§ 9.1.Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół 

powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności 

i przyczyn wypadku przy pracy, zwany dalej "protokołem 



powypadkowym", według wzoru ustalonego przez ministra 

właściwego do spraw pracy na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

2.Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym 

niż określony w ust. 1, wskutek uzasadnionych przeszkód lub 

trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści 

protokołu powypadkowego. 

3.Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w 

niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją 

powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu 

zatwierdzenia. 

§ 10.1.Członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do 

protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które powinien uzasadnić. 

2.W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego 

o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca. 

§ 11.1.Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać 

poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego 

zatwierdzeniem. 

2.Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń 

zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół 

powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego. 

3.Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z 

nich notatek i odpisów oraz kopii. 

4.Zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu 

powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika, o których 

mowa w art. 13 ust. 2 ustawy, oraz poucza ich o prawie zgłaszania 

uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. 

§ 12.1.Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest 

wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą 

mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z 

tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania 

dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia. 

2.Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień 

poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a 

także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i 

przyczyn wypadku, w szczególności pisemną opinię lekarza lub 

innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także 

odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz 



uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w § 11 ust. 2 i 4 - stanowiące 

integralną część protokołu powypadkowego. 

§ 13.1.Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż 

w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. 

2.Pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w 

celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, jeżeli 

do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia 

przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek 

wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada 

warunkom określonym w rozporządzeniu. 

3.Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, o 

których mowa w ust. 2, sporządza, nie później niż w terminie 5 dni, 

nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół 

powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę. 

4.W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3, protokół powypadkowy 

zatwierdza pracodawca poszkodowanego pracownika. Przepisy ust. 1-

3 stosuje się odpowiednio. 

§ 14.1.Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca 

niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie 

wypadku śmiertelnego - członkom rodziny zmarłego pracownika, o 

których mowa w § 11 ust. 4. 

2.Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, 

ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu 

inspektorowi pracy. 

§ 15.Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, 

ciężkich i zbiorowych, zawierający ustalenia naruszające uprawnienia 

pracownika albo nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, może być 

zwrócony pracodawcy przez właściwego inspektora pracy, z 

uzasadnionym wnioskiem o ponowne ustalenie okoliczności i 

przyczyn wypadku. Przepis § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 16.1.Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na 

podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. 

2.Rejestr wypadków przy pracy zawiera: 

1)imię i nazwisko poszkodowanego; 

2)miejsce i datę wypadku; 

3)informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego; 

4)datę sporządzenia protokołu powypadkowego; 

5)stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy; 



6)datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o 

świadczenia z tytułu wypadku przy pracy; 

7)liczbę dni niezdolności do pracy; 

8)inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których 

zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia 

profilaktyczne zespołu powypadkowego. 

§ 17.Do postępowań w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy, wszczętych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego 

rozporządzenia, z tym że czynności dokonane w toku wszczętych 

postępowań pozostają skuteczne. 

§ 18.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2009 r.
3)

 
______ 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 

489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, 

poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, 

poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 

i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 

959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, 

poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 

935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 

176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 

740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 

58, poz. 485, Nr 98, poz. 817 i Nr 99, poz. 825. 
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. 

Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, 

poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 115, poz. 792, z 2008 

r. Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120 i Nr 99, poz. 825. 
3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 

1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich 

dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy 

pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744, z 2004 r. Nr 14, poz. 117 oraz z 2006 r. Nr 215, poz. 1582), 

które traci moc z dniem 3 lipca 2009 r. 
 

 

 

 

 

 



Dz.U.2002.199.1673 

USTAWA 
z dnia 30 października 2002 r. 

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. 

(Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.) 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1.Ustawa określa: 

1)rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych oraz warunki nabywania prawa do tych świadczeń; 

2)zasady i tryb przyznawania świadczeń, ustalania ich wysokości oraz 

zasady ich wypłaty; 

3)zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków; 

4)zasady finansowania prewencji wypadkowej. 

Art. 2.Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)"fundusz wypadkowy" - fundusz wyodrębniony w ramach Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 

228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 

1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i 

Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, 

poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 

111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. 

Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287 i 

Nr 169, poz. 1387), zwanych dalej "przepisami o systemie 

ubezpieczeń społecznych"; 

2)"lekarz orzecznik" - lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

3)okres ubezpieczenia wypadkowego - okres podlegania 

ubezpieczeniu wypadkowemu, a także okres podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu przed 

dniem 1 stycznia 1999 r.; 



4)"płatnik składek" - płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe w 

rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

5)"przeciętne wynagrodzenie" - przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów 

emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

stosowane poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres 

jednego roku; 

6)"ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

chorobowego" - ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. 

Nr 53, poz. 633 oraz z 2001 r. Nr 99, poz. 1075 i Nr 154, poz. 1791); 

7)"ustawa o emeryturach i rentach z FUS" - ustawę z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, 

Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 

9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 

r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 

111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676); 

8)"rok składkowy" - okres obowiązywania stopy procentowej składek 

na ubezpieczenie wypadkowe należnych za okres od dnia 1 kwietnia 

danego roku do dnia 31 marca następnego roku; 

9)"rejestr REGON" - krajowy rejestr urzędowy podmiotów 

gospodarki narodowej; 

10)"rodzaj działalności według PKD" - rodzaj przeważającej 

działalności zakodowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w 

rejestrze REGON; 

11)"ubezpieczony" - osobę fizyczną podlegającą ubezpieczeniu 

wypadkowemu, a także osobę, która przed dniem 1 stycznia 1999 r. 

podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu 

emerytalnemu, z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu 

społecznemu rolników; 

12)"ubezpieczenie wypadkowe" - ubezpieczenie społeczne z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rozumieniu przepisów 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 

13)"uraz" - uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek 

działania czynnika zewnętrznego; 



14)"Zakład" - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Art. 3.1.Za wypadek przy pracy uważa się nagłe 

zdarzeniewywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub 

śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

1)podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika 

zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; 
2)podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika 

czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 

3)w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcyw 

drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania 

obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 

 

2.Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do 

świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu 

pracownik uległ: 

1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż 

określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został 

postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z 

wykonywaniem powierzonych mu zadań; 

2)podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 

3)przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u 

pracodawcy organizacje związkowe. 

 

3.Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie 

wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które 

nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu 

podczas: 

1)uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę 

pobierającą stypendium sportowe; 

2)wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do 

pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub 

tymczasowego aresztowania; 

3)pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie; 

4)odbywania szkolenia lub stażuprzez absolwenta pobierającego 

stypendium w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na 

podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy; 



5)wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 

spółdzielni kółek rolniczychoraz przez inną osobę traktowaną na 

równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni; 

6)wykonywania pracy na podstawieumowy agencyjnej, umowy 

zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; 

7)współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do 

której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia; 

8)wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem 

działalności pozarolniczejw rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

9)wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy 

prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

10)wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnychlub 

czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub 

zakonnymi; 

11)odbywania zastępczych form służby wojskowej; 

12)nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy 

pobierających stypendium; 

13)wykonywania pracy na podstawieumowy agencyjnej, umowy 

zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z 

którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej 

umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje 

w stosunku pracy. 

 

4.Za śmiertelny wypadekprzy pracy uważa się wypadek, w wyniku 

którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy 

od dnia wypadku. 

 

5.Za ciężki wypadek przy pracyuważa się wypadek, w wyniku 

którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, 

słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała 



albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje 

organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, 

trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność 

do pracyw zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub 

zniekształcenie ciała. 

 

6.Za zbiorowy wypadekprzy pracy uważa się wypadek, któremu w 

wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

 

Art. 4.Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w 

wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 2 

Kodeksu pracy, jeżeli została spowodowana działaniem czynników 

szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub 

sposobem wykonywania pracy. 

 

Art. 5.1.Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, o 

których mowa w art. 3 ust. 3, dokonuje w karcie wypadku: 

 

1)podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do 

pobierających te stypendia; 

2)podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w 

czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego 

aresztowania - w stosunku do wykonujących tę pracę na podstawie 

skierowania do pracy; 

3)Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu - w stosunku do posłów i 

senatorów; 

4)pracodawca lub jednostka, w której absolwent odbywa staż, lub 

jednostka, w której absolwent odbywa szkolenie - w stosunku do 

absolwenta pobierającego stypendium w okresie odbywania tego stażu 

lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy 

urząd pracy; 

5)spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych - w 

stosunku do członków tych spółdzielni oraz innych osób traktowanych 

na równi z członkiem spółdzielni, w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na rzecz tych 

spółdzielni; 

6)podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, 



do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia - w stosunku do wykonujących te umowy; 

7)osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy 

zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w 

stosunku do współpracujących z tą osobą; 

8)Zakład - w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz 

współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem pkt 

9; 

9)Komisja ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców - w stosunku do 

twórców i artystów; 

10)właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna - w 

stosunku do duchownych; 

11)pracodawca, u którego poborowy odbywa zastępczą służbę 

wojskową - w stosunku do odbywających tę służbę; 

12)Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do 

słuchaczy tej szkoły pobierających stypendium; 

13)pracodawca - w stosunku do osób wykonujących pracę na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje 

się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa 

taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w 

stosunku pracy; 

14)podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa 

zlecenia lub umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

umowa o dzieło - w stosunku do osób wykonujących umowę, jeżeli w 

ramach takiej umowy praca jest wykonywania na rzecz pracodawcy, z 

którym osoby te pozostają w stosunku pracy. 

2.Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu 

uległ ubezpieczony będący pracownikiem, a także stwierdzenie 

choroby zawodowej u pracownika następuje w trybie określonym 

przepisami Kodeksu pracy. 

3.W sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych do 

ubezpieczonych wymienionych w art. 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu pracy. 



4.Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w 

drodze rozporządzenia, tryb uznawania zdarzenia, o którym mowa w 

art. 3 ust. 3, za wypadek przy pracy, kwalifikację prawną zdarzenia, 

wzór karty wypadku i termin jej sporządzania, biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia jednolitości obowiązujących rozwiązań 

dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn tych wypadków. 

 

Rozdział 2 

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, warunki nabywania prawa do świadczeń, zasady i 

tryb ich przyznawania, ustalania ich wysokości oraz zasady ich 

wypłaty 

Art. 6.1.Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 

przysługują następujące świadczenia: 

1)"zasiłek chorobowy" - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do 

pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą 

zawodową; 

2)"świadczenie rehabilitacyjne" - dla ubezpieczonego, który po 

wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a 

dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności 

do pracy; 

3)"zasiłek wyrównawczy" - dla ubezpieczonego będącego 

pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek 

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 

4)"jednorazowe odszkodowanie" - dla ubezpieczonego, który doznał 

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 

5)"jednorazowe odszkodowanie" - dla członków rodziny zmarłego 

ubezpieczonego lub rencisty; 

6)"renta z tytułu niezdolności do pracy" - dla ubezpieczonego, który 

stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej; 

7)"renta szkoleniowa" - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego 

orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na 

niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną 

wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; 



8renta rodzinna" - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub 

rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej; 

9)"dodatek do renty rodzinnej" - dla sieroty zupełnej; 

10)dodatek pielęgnacyjny; 

11)pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień 

ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie 

określonym ustawą. 

 

2.Osobom: 

1)prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi 

współpracującym, 

2)duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia 

oraz członkom ich rodzin świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie 

przysługują w razie występowania w dniu wypadku lub w dniu 

złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby 

zawodowej, zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 

na kwotę przekraczającą 2,00 zł - do czasu spłaty całości zadłużenia, z 

zastrzeżeniem art. 47 ust. 3. 

3.Prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 10, 

przedawnia się, jeżeli zadłużenie, o którym mowa w ust. 2, nie 

zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od 

dnia złożenia wniosku o przyznanie tych świadczeń z tytułu choroby 

zawodowej. 

4.Osobom, o których mowa w ust. 2, Zakład wypłaca świadczenia w 

ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do 

ustalenia prawa do tych świadczeń, nie później jednak niż w ciągu 60 

dni od spłaty całości zadłużenia. 

Art. 7.Przy ustalaniu prawa do świadczeń wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 1-3, podstawy wymiaru i ich wysokości, a także przy ich 

wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszej ustawy. 

Art. 8.1.Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego 

przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. 

2.Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od 

pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem 

przy pracy lub chorobą zawodową, z zastrzeżeniem ust. 3. 



3.Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje 

za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy 

pracy lub chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podstawie 

odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, 

uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za 

czas niezdolności do pracy. 

4.Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do świadczenia 

rehabilitacyjnego. 

Art. 9.1.Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z 

ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% 

podstawy wymiaru. 

2.Podstawę wymiaru zasiłku i świadczenia, o których mowa w ust. 1, 

stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie 

wypadkowe. 

3.Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 

przysługującego: 

1)pracownikom - stosuje się zasady określone w rozdziale 8 ustawy o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego; 

2)członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek 

rolniczych oraz osobom, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o 

systemie ubezpieczeń społecznych - stosuje się zasady określone w 

rozdziale 9 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

chorobowego; 

3)pozostałym osobom - stosuje się zasady określone w art. 46, 48, 51 i 

52 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

chorobowego, z tym że przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia 

się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 

wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 16,26% podstawy 

wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

4.Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 

3 pkt 3, powstała w pierwszym miesiącu kalendarzowym 

ubezpieczenia wypadkowego, podstawę wymiaru zasiłku 

chorobowego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3, stanowi: 

1)kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium sportowego - dla 

ubezpieczonych będących stypendystami sportowymi, 

2)kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych 

będących słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 



3)kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych 

będących absolwentami pobierającymi stypendium w okresie 

odbywania szkolenia lub stażu, na które zostali skierowani przez 

powiatowy urząd pracy, 

4)kwota najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 

77
4
Kodeksu pracy, zwana dalej "kwotą najniższego wynagrodzenia" - 

dla ubezpieczonych odbywających zastępcze formy służby wojskowej 

-po odliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 3. 

5.Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia 

rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego przysługującego 

ubezpieczonym odbywającym zastępcze formy służby wojskowej nie 

może być niższa od najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w 

miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniu 

kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 3. 

Art. 10.Prawo do zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z 

ubezpieczenia wypadkowego ustalają i świadczenie to oraz zasiłki 

wypłacają: 

1)płatnicy składek, jeżeli są zobowiązani do ustalania prawa do 

zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty; 

2)Zakład - w pozostałych przypadkach. 

Art. 11.1.Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. 

2.Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie 

sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności 

organizmu nierokujące poprawy. 

3.Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie 

sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności 

organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec 

poprawie. 

4.Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z 

wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po 

zakończeniu leczenia i rehabilitacji. 

5.Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady orzekania o stałym lub 

długotrwałym uszczerbku na zdrowiu oraz tryb postępowania przy 

ustalaniu tego uszczerbku i wypłacaniu jednorazowego 



odszkodowania, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony 

interesów ubezpieczonego oraz koniecznością przejrzystości i 

sprawności postępowania w sprawie o jednorazowe odszkodowanie. 

Art. 12.1.Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% 

przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 1. 

2.Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały 

uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego 

odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów 

procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% 

przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu 

przewyższający procent, według którego ustalone było to 

odszkodowanie, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 2. 

3.Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 

3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do 

ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy 

oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy 

pracy lub choroby zawodowej. 

4.Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli wskutek pogorszenia 

się stanu zdrowia w następstwie wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej w stosunku do rencisty została orzeczona całkowita 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. 

5.Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania, o którym 

mowa w ust. 1-4, przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie 

obowiązujące w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15. 

6.Kwoty jednorazowych odszkodowań zaokrągla się do pełnych 

złotych. 

Art. 13.1.Członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek 

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje 

jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również 

w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 

rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia 

wypadkowego. 

2.Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są: 

1)małżonek, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2)dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione 

oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem 



pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w 

ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci 

ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej; 

3)rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w 

dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne 

gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista 

bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo 

jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do 

alimentów z jego strony. 

3.Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w 

przypadku orzeczonej separacji. 

Art. 14.1.Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest 

tylko jeden członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, 

przysługuje ono w wysokości: 

1)18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są 

małżonek lub dziecko; 

2)9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny 

członek rodziny. 

2.Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są 

równocześnie: 

1)małżonek i jedno lub więcej dzieci - odszkodowanie przysługuje w 

wysokości ustalonej w ust. 1 pkt 1, zwiększonej o 3,5-krotne 

przeciętne wynagrodzenie, na każde dziecko; 

2)dwoje lub więcej dzieci - odszkodowanie przysługuje w wysokości 

określonej w ust. 1 pkt 1, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne 

wynagrodzenie, na drugie i każde następne dziecko. 

3.Jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania 

uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich 

odszkodowanie przysługuje w wysokości 3,5-krotnego przeciętnego 

wynagrodzenia, niezależnie od odszkodowania przysługującego 

małżonkowi lub dzieciom zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub ust. 2. 

4.Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko 

członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci, odszkodowanie to 

przysługuje w wysokości ustalonej według zasad określonych w ust. 1 

pkt 2, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na 

drugiego i każdego następnego uprawnionego. 

5.Kwotę jednorazowego odszkodowania ustaloną zgodnie z ust. 2 lub 

4 dzieli się w równych częściach między uprawnionych. 



6.Do ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania przepisy art. 

12 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7.Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego lub 

rencisty, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej, pomniejsza się o kwotę jednorazowego odszkodowania z 

tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłaconego 

temu ubezpieczonemu lub renciście. 

8.Kwotę jednorazowego odszkodowania zaokrągla się do pełnych 

złotych. 

9.Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

wysokość kwot jednorazowych odszkodowań, o których mowa w ust. 

1-4 i art. 12. 

Art. 15.1.Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego 

odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze 

decyzji Zakładu. 

2.Decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, 

Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 

1)otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika; 

2)wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. 

3.Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego 

odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu 

wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. 

4.Od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Art. 16.Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego 

związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz 

orzecznik. W przypadku ustalania prawa do świadczeń, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5-8, lekarz orzecznik ustala również 

niezdolność do pracy oraz jej związek z wypadkiem przy pracy lub 

chorobą zawodową, a także związek śmierci ubezpieczonego lub 

rencisty z takim wypadkiem lub chorobą. 

Art. 17.1.Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, 

renty szkoleniowej, renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla 

sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia 

wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszej ustawy. 



2.Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują niezależnie od 

długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na 

datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy 

pracy lub chorobą zawodową. 

3.Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje się ograniczenia 

wskaźnika wysokości podstawy, o którym mowa w art. 15 ust. 5 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

4.Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej 

wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, które ustało z powodu 

ustąpienia niezdolności do pracy, przywraca się w razie ponownego 

powstania tej niezdolności bez względu na okres, jaki upłynął od 

ustania prawa do renty. 

5.Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje 

uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł 

wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 

6.Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również 

w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 

rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy. 

7.Członkom rodziny rencisty uprawnionego do renty z ubezpieczenia 

wypadkowego, który zmarł z innych przyczyn niż wypadek przy 

pracy lub choroba zawodowa, przysługują świadczenia określone w 

ustawie o emeryturach i rentach z FUS bez względu na długość okresu 

uprawniającego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy na 

podstawie tych przepisów. 

Art. 18.1.Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta szkoleniowa z 

ubezpieczenia wypadkowego nie może być niższa niż: 

1)80% podstawy jej wymiaru - dla osoby całkowicie niezdolnej do 

pracy; 

2)60% podstawy jej wymiaru - dla osoby częściowo niezdolnej do 

pracy; 

3)100% podstawy jej wymiaru - dla osoby uprawnionej do renty 

szkoleniowej. 

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku ustalenia podstawy 

wymiaru renty z uwzględnieniem art. 17 ust. 3. 

 

Art. 19.1.Jeżeli do renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego jest 

uprawniona sierota zupełna, przysługuje jej z tego ubezpieczenia 



dodatek dla sieroty zupełnej na zasadach i w wysokości określonej w 

ustawie o emeryturach i rentach z FUS. 

2.Osobie uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego 

przysługuje dodatek pielęgnacyjny na zasadach i w wysokości 

określonej w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. 

Art. 20.1.Renty z ubezpieczenia wypadkowego, dodatek dla sieroty 

zupełnej oraz dodatek pielęgnacyjny z tego ubezpieczenia podlegają 

waloryzacji w terminach i na zasadach określonych w ustawie o 

emeryturach i rentach z FUS. 

2.Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa oraz renta 

rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego nie może być niższa niż 

120% kwoty najniższej odpowiedniej renty ustalonej i podwyższonej 

zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS. 

Art. 21.1.Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują 

ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których 

mowa w art. 3, było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego 

przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez 

niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 

2.Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również 

ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. 

3.Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ubezpieczony 

znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, płatnik składek kieruje 

ubezpieczonego na badanie niezbędne do ustalenia zawartości 

alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w 

organizmie. Ubezpieczony jest obowiązany poddać się temu badaniu. 

Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające 

jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczeń, 

chyba że ubezpieczony udowodni, że miały miejsce przyczyny, które 

uniemożliwiły poddanie się temu badaniu. 

4.Koszty badań, o których mowa w ust. 3, zwracane są kierującemu 

na te badania przez Zakład, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5.W przypadkach określonych w ust. 2 koszty badań ponosi 

ubezpieczony. 

6.Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób dokonywania rozliczeń kosztów, o 



których mowa w ust. 4, tryb postępowania, rodzaje dokumentacji 

niezbędnej do tych rozliczeń oraz termin ich dokonania, biorąc pod 

uwagę konieczność niezwłocznego uzyskania zwrotu poniesionych 

kosztów kierującemu na takie badania. 

Art. 22.1.Zakład odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia 

wypadkowego w przypadku: 

1)nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku; 

2)nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku 

zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy; 

3)gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają 

stwierdzenia bezpodstawne. 

2.Odmowa przyznania świadczeń z powodów, o których mowa w ust. 

1, następuje w drodze decyzji Zakładu. 

3.Jeżeli w protokole powypadkowym lub karcie wypadku są braki 

formalne, Zakład niezwłocznie zwraca protokół lub kartę wypadku w 

celu ich uzupełnienia. 

Art. 23.1.Ze środków funduszu wypadkowego są pokrywane koszty 

skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, związane ze 

świadczeniami zdrowotnymi z zakresu stomatologii i szczepień 

ochronnych, na które ubezpieczony został skierowany przez lekarza 

orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego, nierefundowanych na 

podstawie odrębnych przepisów. 

2.Ze środków Funduszu wypadkowego są pokrywane koszty 

przedmiotów ortopedycznych w wysokości udziału własnego 

ubezpieczonego określonego w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym. 

 

 

 

 

Rozdział 3 

Zbieg prawa do świadczeń 

 

Art. 24.W razie zbiegu uprawnień do świadczeń pieniężnych z 

ubezpieczenia chorobowego z uprawnieniami do świadczeń, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, z ubezpieczenia wypadkowego, 

ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z ubezpieczenia 

wypadkowego. 



Art. 25.1.W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku rent 

przewidzianych w ustawie wypłaca się rentę wyższą lub wybraną 

przez tę osobę. 

2.Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zbiegu u jednej 

osoby prawa do renty określonej w ustawie z prawem do renty 

określonym w przepisach wymienionych w art. 61. 

3.Osobie uprawnionej do renty na podstawie ustawy albo na 

podstawie przepisów wymienionych w art. 61, która jest równocześnie 

uprawniona do świadczeń o charakterze rentowym na podstawie 

odrębnych przepisów albo do uposażenia w stanie spoczynku 

przyznanego z powodu choroby lub utraty sił albo uposażenia 

rodzinnego, wypłaca się jedno świadczenie - wyższe lub przez nią 

wybrane. 

4.Osobie uprawnionej do renty rodzinnej na podstawie ustawy albo na 

podstawie przepisów wymienionych w art. 61, która jest równocześnie 

uprawniona do uposażenia w stanie spoczynku przyznanego ze 

względu na wiek, wypłaca się jedno świadczenie - wyższe lub przez 

nią wybrane. 

Art. 26.1.Osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy 

z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie 

odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru: 

1)przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo 

2)emeryturę powiększoną o połowę renty. 

2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która nabyła prawo 

do renty w zamian za gospodarstwo rolne przekazane na własność 

Państwa, oraz do osoby pobierającej uposażenie w stanie spoczynku 

przyznane ze względu na wiek. 

3.Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga 

przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub 

zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o emeryturach i 

rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu. 

4.Osobie, o której mowa w ust. 1 lub 2, przysługuje jeden dodatek 

pielęgnacyjny - z ubezpieczenia wypadkowego. 

Rozdział 4 



Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków 

Art. 27.Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala 

się na rok składkowy. 

Art. 28.1.Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla 

płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie 

więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy 

procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 30. 

2.Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika 

składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 

ubezpieczonych ustala Zakład jako iloczyn stopy procentowej składki 

na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do 

której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego 

dla płatnika składek, z zastrzeżeniem art. 33. 

3.Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się jako 

iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu 

wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku 

kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w 

poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w Zakładzie co najmniej 

1 dzień. 

4.Jeżeli płatnik składek zgłaszany jest w Zakładzie w okresie od dnia 

1 stycznia danego roku do dnia 31 marca następnego roku, liczbę 

ubezpieczonych, o których mowa w ust. 3, ustala się w oparciu o 

liczbę ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia 

wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik 

składek został zgłoszony w Zakładzie. 

Art. 29.1.Płatnik składek, o którym mowa w art. 28 ust. 2, należy do 

grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według 

PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego 

roku. 

2.Płatnik składek zgłoszony w Zakładzie w okresie od dnia 1 stycznia 

danego roku do dnia 31 marca następnego roku należy do grupy 

działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD 

ujętego w rejestrze REGON w dniu, od którego płatnik składek jest w 

Zakładzie zgłoszony. 



Art. 30.1.Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla 

grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka 

ustalonej dla tej grupy. 

2.Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w zależności od 

ryzyka określonego wskaźnikami częstości: 

1)poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem; 

2)poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich; 

3)stwierdzonych chorób zawodowych; 

4)zatrudnionych w warunkach zagrożenia. 

3.Wpływ każdego ze wskaźników częstości, o których mowa w ust. 2, 

na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy. 

4.Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w oparciu o dane 

Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, 

dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. 

5.Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie 

dłuższy niż 3 lata składkowe. 

Art. 31.1.Wysokość wskaźnika korygującego, o którym mowa w art. 

28 ust. 2, wynosi: 

1)w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2009 r. - od 

0,8 do 1,2; 

2)od dnia 1 kwietnia 2009 r. - od 0,5 do 1,5. 

2.Wskaźnik korygujący ustala się na rok składkowy w zależności od 

kategorii ryzyka ustalonej dla płatnika składek. 

 

3.Kategorię ryzyka dla płatnika składek ustala się w zależności od 

ryzyka określonego wskaźnikami częstości: 

1)poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem; 

2)poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich; 

3)zatrudnionych w warunkach zagrożenia. 

4.Wpływ wskaźników częstości określonych w ust. 3 pkt 1 i 2 na 

ustalenie kategorii ryzyka dla płatników składek jest równy, a 

wskaźnika częstości określonego w ust. 3 pkt 3 - dwukrotnie większy 

niż każdego z tych dwóch wskaźników. 

5.Kategorię ryzyka dla płatnika składek ustala się na podstawie 

danych, o których mowa w ust. 3, przekazanych przez płatnika 

składek za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. 



6.Dane, o których mowa w ust. 3, płatnik składek przekazuje do dnia 

31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy w informacji 

zawierającej w szczególności: 

1)dane identyfikacyjne płatnika składek, określone w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

2)rodzaj działalności według PKD; 

3)liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia 

wypadkowego; 

4)adres płatnika składek. 

7.Informację, o której mowa w ust. 6, przekazuje płatnik składek 

zgłoszony w Zakładzie nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia poprzedniego roku i co najmniej 1 dzień w styczniu danego 

roku. 

8.Informację, o której mowa w ust. 6, przekazuje się w takiej samej 

formie, jaka obowiązuje płatnika składek w odniesieniu do 

dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

Art. 32.1.O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład 

zawiadamia płatnika składek, o którym mowa w art. 28 ust. 2, nie 

później niż do dnia 20 kwietnia danego roku, z wyłączeniem 

przypadków określonych w art. 33 ust. 1 i 2. 

2.Jeżeli płatnik składek do dnia 30 kwietnia danego roku nie otrzyma 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, powinien zwrócić się do 

jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na swoją 

siedzibę o podanie wysokości stopy procentowej składki na 

ubezpieczenie wypadkowe. 

Art. 33.1.Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla 

płatnika składek, o którym mowa w art. 28 ust. 2, któremu Zakład nie 

ustalił kategorii ryzyka z uwagi na brak obowiązku przekazywania 

informacji, o której mowa w art. 31 ust. 6, przez trzy kolejne, ostatnie 

lata kalendarzowe, wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla 

grupy działalności, do której należy. 

2.Jeżeli przed upływem terminu opłacania składek, określonego w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek, o 

którym mowa w ust. 1, nie otrzyma z urzędu statystycznego 

zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON zawierającego informację 

o rodzaju działalności według PKD, stopę procentową składki na 



ubezpieczenie wypadkowe ustala się zaliczkowo w wysokości 

określonej w art. 28 ust. 1. Po otrzymaniu zaświadczenia płatnik 

składek obowiązany jest od początku roku składkowego skorygować 

stopę procentową składki do wysokości stopy procentowej określonej 

dla grupy działalności, do której jest zaklasyfikowany. 

3.Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika 

składek niepodlegającego wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% 

najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla 

grup działalności zgodnie z zasadami określonymi w art. 30. 

4.Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)grupy działalności w oparciu o rodzaj działalności PKD ujęty w 

rejestrze REGON; 

2)szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka w zależności od 

wskaźników częstości, kategorie ryzyka oraz stopy procentowe 

składek na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności; 

3)szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka dla płatników 

składek w zależności od wskaźników częstości; 

4)szczegółowe zasady ustalania wskaźnika korygującego; 

5)wzór informacji, o której mowa w art. 31 ust. 6. 

Art. 34.1.Jeżeli płatnik składek nie przekaże danych lub przekaże 

nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 31, co spowoduje 

zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, 

Zakład ustala, w drodze decyzji, stopę procentową składki na cały rok 

składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na 

podstawie prawidłowych danych. Płatnik składek zobowiązany jest 

opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę. 

2.Jeżeli płatnik składek nie przekaże danych lub przekaże 

nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 31, co spowoduje 

zawyżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, 

Zakład ustala stopę procentową składki na cały rok składkowy w 

wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych 

danych. 

3.Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do płatników składek, o 

których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 2, którzy nieprawidłowo 

ustalili liczbę ubezpieczonych lub grupę działalności, przy czym, 

jeżeli płatnik składek stwierdzi nieprawidłowość, obowiązany jest on 



ponownie ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie 

wypadkowe we własnym zakresie. 

4.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, płatnik składek 

zobowiązany jest złożyć brakującą informację lub dokonać korekty 

nieprawidłowej informacji. 

5.W przypadku, o którym mowa w ust. 1-3, płatnik składek 

zobowiązany jest dokonać korekty deklaracji rozliczeniowych i 

imiennych raportów miesięcznych, w których podał nieprawidłową 

stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Art. 35.Jeżeli w czasie kontroli przeprowadzanych u płatników 

składek inspektorzy pracy stwierdzą podanie nieprawidłowych 

danych, o których mowa w art. 31 ust. 6, informują o tym Zakład 

podając równocześnie prawidłowe dane. 

Art. 36.1.Inspektor pracy może wystąpić do jednostki organizacyjnej 

Zakładu właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek z 

wnioskiem o podwyższenie płatnikowi składek, u którego w czasie 

dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, o 100% stopy procentowej składki na 

ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. 

2.Decyzję w sprawie podwyższenia stopy procentowej składki na 

ubezpieczenie wypadkowe, o której mowa w ust. 1, wydaje Zakład. 

 

Rozdział 5 

Zasady finansowania prewencji wypadkowej 

 

Art. 37.1.W ustawie budżetowej określa się corocznie kwotę 

wydatków na prewencję wypadkową w wysokości do 1% należnych 

składek na ubezpieczenie wypadkowe przewidzianych w planie 

finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok 

budżetowy. 

2.Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na finansowanie 

działalności związanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy i 

chorobom zawodowym, a w szczególności na: 

1)analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza 

wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, oraz chorób 

zawodowych; 



2)upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki 

przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym 

zagrożeniom; 

3)prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu 

eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy 

pracy i choroby zawodowe. 

3.Działalność, o której mowa w ust. 2, prowadzi Zakład. 

 

Rozdział 6 

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i 

końcowe 

 

Art. 38.W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, 

poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 

156, poz. 1301 i Nr 166, poz. 1363) w art. 197 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)skreśla się ust. 1-6; 

2)w ust. 7 skreśla się pkt 2. 

Art. 39.W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 

1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. 

Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, 

poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 

301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, 

poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, 

poz. 676 i Nr 135, poz. 1146) wprowadza się następujące zmiany: 

1)w art. 92 w § 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "wypadku przy pracy," 

oraz wyrazy "choroby zawodowej lub"; 

2)art. 237
1
otrzymuje brzmienie: 

"Art. 237
1 
§ 1.Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na 

chorobę zawodową określoną w wykazie, o którym mowa w art. 237 § 

1 pkt 2, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 

określone w odrębnych przepisach. 

§ 2.Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od 

pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z 

wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów 

niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub 

uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.". 



Art. 40.W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń 

pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 

r. Nr 9, poz. 85, Nr 127, poz. 1088 i Nr 155, poz. 1287) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1)w art. 6: 

a)w ust. 2 skreśla się pkt 1, 

b)skreśla się ust. 3; 

2)w art. 6a skreśla się ust. 1. 

Art. 41.W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i 

przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, 

poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 

1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 

253, Nr 74, poz. 675 i Nr 113, poz. 984) w art. 37c skreśla się ust. 2 i 

3. 

Art. 42.W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. 

Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i 

Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 

527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z 2001 r. Nr 94, poz. 1032 i Nr 138, 

poz. 1567 oraz z 2002 r. Nr 27, poz. 266) w art. 28 po ust. 2 dodaje się 

ust. 2a w brzmieniu: 

"2a.Świadczenia, o których mowa w ust. 2, dla posła lub senatora 

niepobierającego uposażenia są finansowane z budżetu państwa.". 

Art. 43.W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 

1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 

802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 

95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, 

poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, 

poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i 

Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 

74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287 i Nr 169, poz. 1387) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)w art. 22 w ust. 2 skreśla się pierwsze zdanie; 

2)w art. 55 w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy ", a także koszty 

prewencji wypadkowej określone w odrębnych przepisach". 

Art. 44.W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 



1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 

106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 

238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, 

poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 

154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) po art. 57 dodaje się 

art. 57a i 57b w brzmieniu: 

"Art. 57a.Warunek określony w art. 57 pkt 2 nie jest wymagany od 

ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy jest spowodowana 

wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. 

Art. 57b. 1.Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie 

wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z 

miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej 

tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie 

została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze 

do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa 

była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a 

także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla 

ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. 

2.Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy 

lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 

1)innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł 

ubezpieczenia rentowego, 

2)zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo 

społecznych, 

3)zwykłego spożywania posiłków, 

4)odbywania nauki lub studiów. 

3.Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z 

pracy dokonują w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy 

pracodawcy w stosunku do ubezpieczonych, będących pracownikami, 

a w stosunku do pozostałych ubezpieczonych podmioty określone w 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. 

U. Nr 199, poz. 1673). 

4.Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, tryb uznawania 

zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego 

dokumentowania, wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy 

oraz termin jej sporządzania, biorąc pod uwagę konieczność 



zapewnienia jednolitości sposobu informowania o zaistnieniu 

wypadku.". 

Art. 45.W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. 

Nr 53, poz. 633 oraz z 2001 r. Nr 99, poz. 1075 i Nr 154, poz. 1791) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)w art. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 5 w 

brzmieniu: 

"5)wypadek w drodze do pracy lub z pracy - zdarzenie, które nastąpiło w 

drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej 

działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia chorobowego uznane za 

wypadek na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i 

rentach z FUS."; 

2)skreśla się art. 5; 

3)w art. 29 w ust. 4a wyraz "16" zastępuje się wyrazem "14". 

Art. 46.Do wniosków o jednorazowe odszkodowanie zgłoszonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy 

obowiązujące w dniu wydania orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu 

lub stwierdzającego związek śmierci z wypadkiem albo chorobą 

zawodową. 

Art. 47.1.Przepisy ustawy stosuje się do wniosków o jednorazowe 

odszkodowanie z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności 

pozarolniczej lub współpracy przy jej prowadzeniu, który nastąpił po 

dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile 

wniosek został złożony w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2.Przepisy ustawy stosuje się do wniosków o jednorazowe 

odszkodowanie z tytułu: 

1)powstałego po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem wejścia w 

życie ustawy, uszczerbku na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej 

pozostającej w związku z prowadzeniem działalności pozarolniczej 

lub współpracą przy jej prowadzeniu, 

2)śmierci ubezpieczonego lub rencisty po dniu 31 grudnia 1998 r., a 

przed dniem wejścia w życie ustawy, pozostającej w związku z 

chorobą, o której mowa w pkt 1 

- o ile wniosek został złożony w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w 

życie ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3. 



3.Osobom zgłaszającym wnioski zgodnie z ust. 1 lub 2 jednorazowe 

odszkodowanie nie przysługuje w razie występowania w dniu złożenia 

wniosku zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na 

kwotę przekraczającą 2,00 zł i nieuregulowania tego zadłużenia do 

dnia 30 czerwca 2003 r. 

Art. 48.Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 marca 2003 r. 

wysokość należnego jednorazowego odszkodowania ustala się w 

oparciu o przepisy dotychczasowe. 

Art. 49.1.Wnioski o świadczenia z tytułu wypadków w drodze do 

pracy lub z pracy, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie 

ustawy, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów 

dotychczasowych. 

2.Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci lub 

uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadków, o których 

mowa w ust. 1, ustala się w oparciu o stawki jednorazowego 

odszkodowania obowiązujące w grudniu 2002 r. 

3.Wnioski o świadczenia z tytułu wypadków w szczególnych 

okolicznościach zaistniałych przed dniem wejścia w życie ustawy 

rozpatruje się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 

wypadku. 

Art. 50.1.Renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowe oraz 

renty rodzinne, przyznane na podstawie przepisów wymienionych w 

art. 61, stają się rentami w rozumieniu niniejszej ustawy. 

2.Ponowne ustalenie wysokości świadczeń, o których mowa w ust. 1, 

z uwzględnieniem zasady określonej w art. 17 ust. 3, następuje na 

wniosek osoby uprawnionej. 

3.Zakład informuje osoby pobierające w dniu wejścia w życie ustawy 

renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne, przyznane na 

podstawie przepisów dotychczasowych - o obowiązujących od dnia 1 

stycznia 2003 r. warunkach pobierania świadczeń w związku z 

osiąganiem przychodów. 

Art. 51.1.Osobom, którym przed dniem wejścia w życie ustawy 

wypłacono jednorazowe odszkodowanie, a po tym dniu nastąpiło 

pogorszenie ich stanu zdrowia, będące następstwem choroby 

zawodowej lub wypadku, z tytułu którego wypłacono już 

odszkodowanie, zwiększa się to odszkodowanie według zasad 

określonych w art. 12 ust. 2-4. 



2.Zakład wypłaca kwotę, o którą nastąpiło zwiększenie 

jednorazowego odszkodowania. 

Art. 52.1.Członkom rodziny pozostałym po: 

1)renciście pobierającym rentę z tytułu wypadku w drodze do pracy 

lub z pracy, którego śmierć nastąpiła po wejściu w życie ustawy, 

wskutek takiego wypadku, 

2)renciście pobierającym rentę z tytułu wypadku w szczególnych 

okolicznościach lub z tytułu choroby zawodowej pozostającej w 

związku ze szczególnymi okolicznościami, którego śmierć nastąpiła 

po wejściu w życie ustawy, wskutek takiego wypadku lub choroby 

zawodowej, 

przysługuje renta rodzinna na warunkach określonych w art. 17 i 

jednorazowe odszkodowanie na warunkach określonych w art. 13 i 

14. 

2.Przy orzekaniu związku śmierci rencisty z wypadkiem lub chorobą 

zawodową przepis art. 16 stosuje się odpowiednio. 

Art. 53.1.Pierwszy rok składkowy obejmuje składki na ubezpieczenie 

wypadkowe należne za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 

marca 2004 r. 

2.Stopę procentową składek na ubezpieczenie wypadkowe dla 

płatnika składek, o którym mowa w art. 28 ust. 2, należnych za okres 

od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 marca 2006 r., ustala się w 

wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do 

której płatnik składek należy. 

3.Informację, o której mowa w art. 31 ust. 6, za: 

1)2003 r. - przekazuje się do dnia 31 stycznia 2004 r., 

2)2004 r. - przekazuje się do dnia 31 stycznia 2005 r. 

w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek w odniesieniu 

do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

4.W przypadku składek na ubezpieczenie wypadkowe należnych za 

okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 marca 2006 r., płatnik 

składek, który nieprawidłowo ustali liczbę ubezpieczonych lub grupę 

działalności, co spowoduje: 

1)zaniżenie stopy procentowej składek - po stwierdzeniu 

nieprawidłowości zobowiązany jest ponownie ustalić stopę 

procentową na cały rok składkowy w oparciu o prawidłowe dane oraz 

opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę; 



2)zawyżenie stopy procentowej składek - po stwierdzeniu 

nieprawidłowości zobowiązany jest ponownie ustalić stopę 

procentową na cały rok składkowy w oparciu o prawidłowe dane. 

5.W przypadku, o którym mowa w ust. 4, płatnik składek 

zobowiązany jest dokonać korekty deklaracji rozliczeniowych i 

imiennych raportów miesięcznych, w których podał nieprawidłową 

stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Art. 54.Jeżeli stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe 

dla grupy działalności, należna za okres do dnia 31 marca 2007 r., 

ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 1, jest niższa 

niż 25% najwyższej stopy procentowej ustalonej dla grup działalności 

na dany rok składkowy, stopę procentową dla tej grupy działalności 

ustala się w wysokości 25% najwyższej stopy procentowej dla grup 

działalności. 

Art. 55.1.Jednorazowe odszkodowanie za każdy procent stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje w wysokości: 

1)16% przeciętnego wynagrodzenia - w okresie od dnia 1 kwietnia 

2003 r. do dnia 31 marca 2004 r.; 

2)17% przeciętnego wynagrodzenia - w okresie od dnia 1 kwietnia 

2004 r. do dnia 31 marca 2005 r.; 

3)18% przeciętnego wynagrodzenia - w okresie od dnia 1 kwietnia 

2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.; 

4)19% przeciętnego wynagrodzenia - w okresie od dnia 1 kwietnia 

2006 r. do dnia 31 marca 2007 r. 

2.Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zwiększenia 

jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 2. 

Art. 56.1.Ubezpieczeni będący pracownikami lub członkowie rodzin 

pracowników, których roszczenie o jednorazowe odszkodowanie nie 

zostało zaspokojone przez syndyka, likwidatora lub niewypłacalnego 

pracodawcę, mogą w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r. wystąpić z 

pisemnym wnioskiem do kierownika Biura Terenowego Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę 

jednorazowego odszkodowania. 

2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie 

syndyka, likwidatora lub niewypłacalnego pracodawcy. Do wniosku 

należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do jednorazowego 

odszkodowania i dokumenty potwierdzające przeprowadzenie 

bezskutecznego postępowania zmierzającego do wyegzekwowania 



należności albo dokumenty potwierdzające niezaspokojenie 

roszczenia w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym 

prowadzonym wobec niewypłacalnego pracodawcy. 

3.Osoby nieposiadające orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu 

spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo 

orzeczenia stwierdzającego związek śmierci z tym wypadkiem lub 

chorobą składają do Zakładu wniosek o jego ustalenie do dnia 30 

czerwca 2003 r. Orzeczenie uzyskane w tym trybie jest podstawą 

roszczeń, o których mowa w ust. 1. 

4.Do roszczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 6 ust. 3 

ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych 

w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, 

Nr 127, poz. 1088 i Nr 155, poz. 1287) oraz art. 291 § 1 Kodeksu 

pracy. 

Art. 57.Ilekroć przepisy odsyłają do przepisów o świadczeniach z 

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, należy przez to 

rozumieć przepisy niniejszej ustawy. 

Art. 58.W zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i 

macierzyństwa oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

Art. 59.Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych 

w ustawie pozostają w mocy przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie ustawy, o której mowa w art. 61 pkt 2, jeżeli nie są 

sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy. 

 

Art. 60.Przepisy: 

1)art. 34 ust. 3 stosuje się poczynając od składek należnych za okres 

od dnia 1 kwietnia 2006 r.; 

2)art. 36 stosuje się do kontroli przeprowadzonych u płatników 

składek nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie ustawy. 

Art. 61.Tracą moc: 

1)ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145, z 1986 r. Nr 

42, poz. 202, z 1989 r. Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 

1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, 

poz. 461, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i 

Nr 162, poz. 1118); 



2)ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, 

poz. 144, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 

r. Nr 94, poz. 422, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i 

Nr 100, poz. 461, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz 

z 2002 r. Nr 78, poz. 713); 

3)ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób 

wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia (Dz. U. z 1995 r. Nr 65, poz. 333 i Nr 128, poz. 617, z 1996 r. 

Nr 100, poz. 461, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 

i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636); 

4)dekret z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym 

członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek 

rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135, z 1989 r. 

Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, 

z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461, z 1997 r. Nr 28, 

poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636); 

5)ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób 

prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 

r. Nr 46, poz. 250, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 

450 i Nr 110, poz. 474, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 

461 i Nr 124, poz. 585, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, 

poz. 636); 

6)ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym 

duchownych (Dz. U. Nr 29, poz. 156, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 

1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, 

poz. 461, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 

162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636). 

Art. 62.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z 

wyjątkiem: 

1)art. 45 pkt 3, art. 50 ust. 3 i art. 56, które wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia; 

2)art. 40, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r. 

 

 



Dz.U.2013.1618 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 19 grudnia 2002 r. 

w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie 

ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji 

prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej 

sporządzenia 
(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§1.Rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej 

"ustawą", które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób 

niebędących pracownikami. 

§2.1.Osoby, o których mowa w § 1, zwane dalej "poszkodowanymi", 

zawiadamiają o wypadku odpowiednie podmioty wymienione w art. 5 

ust. 1 ustawy. 

2.Poszkodowani, w stosunku do których, zgodnie z ustawą, ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", zawiadamiają o 

wypadku terenową jednostkę organizacyjną Zakładu, właściwą ze 

względu na siedzibę prowadzenia działalności albo miejsce 

sprawowania opieki określone w umowie uaktywniającej. 

§3.1.Zdarzenie, o którym mowa w § 1, uznaje się za wypadek przy 

pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn, w 

szczególności przez: 

1)zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć 

jego okoliczności; 

2)dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i 

innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz 



zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które 

mogły mieć wpływ na powstanie wypadku; 

3)wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia 

na to pozwala; 

4)zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku; 

5)zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za 

niezbędne. 

2.Kwalifikacji prawnej zdarzenia dokonują podmioty, o których 

mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 3-6 ustawy. 

3.Stwierdzenie, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga 

uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego 

stwierdzenia. 

§4.1.Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku - nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - 

podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, sporządzają kartę wypadku, 

której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia. 

2.Poszkodowany lub uprawniony do jednorazowego odszkodowania 

członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń 

zawartych w karcie wypadku, o czym zostają pouczeni przez podmiot 

sporządzający kartę wypadku. 

3.Do karty wypadku dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i 

informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne 

dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn 

wypadku, w szczególności dokumenty sporządzone z oględzin 

miejsca wypadku, inne dowody dotyczące wypadku uznane za 

niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a także 

uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku 

zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny. 

4.Kartę wypadku sporządza się w 3 egzemplarzach: pierwszy 

egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek 

rodziny, drugi egzemplarz pozostaje u podmiotu ustalającego 

okoliczności i przyczyny wypadku, trzeci egzemplarz jest 

przekazywany do Zakładu, jeżeli zdarzenie zostało uznane za 

wypadek przy pracy. 

§5.Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku podmioty 

obowiązane do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 i pkt 10-15 ustawy, powiadamiają 

pisemnie właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu o 



wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i 

przyczyn wypadku przy pracy. W postępowaniu tym może 

uczestniczyć przedstawiciel Zakładu. 

§6.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. 
 

pieczątka pracodawcy 
 

 

                                       Protokół Nr    /     r. 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 

 

1. Poszkodowany jest pracownik zatrudniony: 
 

nazwa lub imię i nazwisko pracodawcy 

  

adres siedziby pracodawcy 

          

NIP 
1)

 
 

         

REGON 
1)

 
 

           

PESEL 
 

 

numer dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość 

pracodawcy 
 

     

Kod PKD 
 

2. Zespół powypadkowy w składzie: 
1)    

 imię i nazwisko funkcja 

2)   
 imię i nazwisko funkcja 

dokonał w dniach od  do  ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn 

wypadku przy pracy, jakiemu w dniu  o godz.  uległ(a) 

Pan(i)  imię ojca  

urodzony(a)  w  
dnia miejscowość 

zamieszkały(a)          
 kod pocztowy  miejscowość ulica numer domu numerlokalu 

           
 PESEL 

 

          
NIP 1) 

 

 

 
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu 

 potwierdzającego tożsamość 

zatrudniony(a) w  na stanowisku  

 

      
 komórka organizacyjna  nazwa stanowiska kod zawodu 3) 

3. Wypadek zgłosił(a)  w dniu  

 

4. Ustalono następujące okoliczności wypadku: 
4)

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5.  Ustalono następujące przyczyny wypadku: 
4)

  

-   

    

   

   

   

   

   

   

- stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, w szczególności 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia 

(wskazać dowody): 
4), 5)

 

 

   

   

   

   

   

   

   

- stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów 

dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa 

(wskazać dowody): 
4)

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

- stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub 

substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy (wskazać 

dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji  

w organizmie – zamieścić informację o tym fakcie): 
4)

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Jak prawidłowo sporządzić protokół wypadku przy 

pracy pracownika 

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu swojego przełożonego, 

jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala. Wypadek należy zgłosić na 

piśmie. Obowiązek zgłoszenia wypadku mają również wszyscy 

pracownicy, którzy byli świadkami zdarzenia. 

Protokół wypadku przy pracy pracownika 

Pracodawca powinien zapewnić poszkodowanemu pierwszą pomoc 

medyczną oraz zabezpieczyć miejsce wypadku, eliminując lub 

ograniczając zaistniałe zagrożenie. Miejsce wypadku musi zostać 

zabezpieczone przed wstępem osób trzecich. Jeżeli przyczyną 

wypadku były źle działające maszyny bądź inne urządzenia 

mechaniczne, nie wolno na nich pracować do momentu ustalenia 

wszystkich okoliczności wypadku. Maszynę można uruchomić 

ponownie dopiero po dokonaniu oględzin miejsca wypadku przez 

społecznego inspektora pracy. 

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić właściwego okręgowego 

inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym 

wypadku przy pracy. 

Ustalenie okoliczności wypadku 

Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy powinien ustalić zespół 

powypadkowy, którego skład jest uzależniony od rodzaju wypadku i 

przyjętego u danego pracodawcy systemu realizacji zadań w zakresie 

bhp. Zespół powypadkowy ma obowiązek: 

 dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn 

i urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, a także 

zbadać warunki wykonywania pracy oraz inne okoliczności, 

które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, 

 sporządzić szkice lub fotografie miejsca wypadku, 

 wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeśli jego stan zdrowia 

na to pozwala, 



 zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków tego 

zdarzenia, 

 zasięgnąć opinii lekarza oraz specjalistów zajmujących się 

stanem zdrowia poszkodowanego, 

 zebrać wszystkie dowody dotyczące wypadku, 

 dokonać prawnej kwalifikacji wypadku, 

 określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności 

wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, 

na którym wystąpił wypadek. 

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracownika 

zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i 

przyczyn wypadku (protokół powypadkowy). Jeśli protokół jest 

sporządzany po upływie tego terminu, należy podać w nim przyczyny, 

które nie pozwoliły na dotrzymanie 14-dniowego terminu (pkt 12 

protokołu powypadkowego). 

Sporządzanie protokołu 

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego komisja badająca 

przyczyny i okoliczności wypadku przygotowuje protokół 

powypadkowy, w którym: 

 w punkcie 1 określa pracodawcę, tj. nazwę firmy lub imię i 

nazwisko jej właściciela, adres siedziby oraz NIP i REGON, 

numer dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość pracodawcy, a także kod PKD, 

 w punkcie 2 protokołu wpisuje dane osoby, która uległa 

wypadkowi, a także ogólnie opisuje okoliczności i przyczyny 

wypadku oraz wykazuje skład zespołu wypadkowego, 

 w punkcie 3 wpisuje imię i nazwisko osoby, która zgłosiła 

wypadek, oraz podaje datę zdarzenia, 

 w punkcie 4 opisuje szczegółowo wypadek i jego okoliczności, 

 w 5 punkcie stwierdza, czy wypadek miał związek z 

naruszeniem przepisów i zasad bhp. Jest to ważny punkt, 

ponieważ świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie 

przysługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną 

wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego 



przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane 

przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują 

również poszkodowanemu pracownikowi, który wypadek 

spowodował będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem 

środków odurzających albo substancji psychotropowych, 

PRZYKŁAD: 

Malarz w czasie przerwy w wypełnianiu swoich obowiązków zażył 

narkotyki. Wracając do pracy po przerwie nie zauważył plandeki 

ochronnej oddzielającej schody. Spadł z kilkunastu stopni i doznał z 

tego powodu poważnego uszkodzenia prawej nogi z zerwaniem 

wiązadła. Informację o bezpośredniej przyczynie wypadku, jaką było 

zażycie narkotyków, należy podać w punkcie piątym protokołu. Taki 

protokół potwierdza brak uprawnień do wypłaty zasiłku chorobowego, 

renty szkoleniowej, wypadkowej, rodzinnej, jednorazowego 

odszkodowania oraz świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia 

wypadkowego. 

 w punkcie 6 opisuje skutki wypadku, rodzaj i umiejscowienie 

urazu z informacją, jakie czynności zostały wykonane przy 

udzielaniu poszkodowanemu pomocy medycznej, 

 w punkcie 7 uzasadnia, czy uznaje zdarzenie za wypadek przy 

pracy, tj. czy był on związany z wykonywaniem powierzonych 

czynności na zajmowanym stanowisku, 

 w punkcie 8 określa rodzaj wypadku, tj. czy był on wypadkiem: 

- indywidualnym (wypadkowi uległa jedna osoba bez ingerencji 

innych osób), 

zbiorowym (wypadkowi uległa większa liczba osób), 

- śmiertelnym (nastąpiła śmierć poszkodowanego), 

- ciężkim (leczenie będzie długotrwałe z nikłą możliwością 

całkowitego powrotu do zdrowia), 



- powodującym czasową niezdolność do pracy (w wyniku pomocy 

medycznej oraz rehabilitacji poszkodowany ma możliwość szybkiego 

powrotu do zdrowia), 

 w punkcie 9 wpisuje wnioski i zalecenia profilaktyczne, które 

należy stosować w przyszłości w celu uniknięcia podobnych 

zdarzeń - wskazuje zalecenia i uwagi kierowane do pracodawcy 

i osób odpowiedzialnych za sprawy bhp na terenie zakładu 

pracy, które komisja ustaliła w trakcie postępowania 

powypadkowego, 

 w punkcie 10 członkowie zespołu powypadkowego składają 

podpisy, 

 w punkcie 11 podaje datę sporządzenia protokołu, 

 w punkcie 12 protokołu podaje ewentualne przeszkody lub 

trudności, z powodu których protokół wypadkowy nie został 

sporządzony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku, 

 punkt 13 to miejsce na wniesienie ewentualnych uwag przez 

poszkodowanego oraz pouczenie o prawie do ich zgłoszenia, 

 w punkcie 14 musi zostać podana data sporządzenia protokołu, 

potwierdzenie jego odbioru przez poszkodowanego pracownika 

oraz wykaz załączników sporządzonych do protokołu. 

Pracodawca zatwierdza protokół wypadkowy w terminie 5 dni od daty 

jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy należy 

niezwłocznie doręczyć poszkodowanemu pracownikowi. Jeżeli 

wypadek miał skutek śmiertelny, protokół trzeba dostarczyć rodzinie 

pracownika, który uległ wypadkowi. W takich przypadkach na 

pracodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia protokołu do 

okręgowego inspektora pracy. 

Zakład pracy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 

20 pracowników na podstawie prawidłowo sporządzonego przez 

siebie protokołu wypadkowego może wypłacić pracownikowi zasiłek 

chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. Pozostałe firmy 

nie wypłacają żadnych świadczeń w związku z wypadkiem, ponieważ 

pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia chorobowego 

finansowanego przez pracodawcę, ale od pierwszego dnia 

niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy ma prawo 



do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego 

przez ZUS. W tym celu zakład pracy musi przekazać do ZUS oryginał 

protokołu wypadkowego, opatrzony oryginalnymi pieczątkami 

zakładu pracy i pieczątkami imiennymi oraz podpisami osób 

sporządzających te dokumenty. 

 

 

Protokół Nr 3/2007 ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy 

pracy 

 



 



 

 



Malarz w czasie przerwy w wypełnianiu swoich obowiązków zażył 

narkotyki. Wracając do pracy po przerwie nie zauważył plandeki 

ochronnej oddzielającej schody. Spadł z kilkunastu stopni i doznał z 

tego powodu poważnego uszkodzenia prawej nogi z zerwaniem 

wiązadła. Informację o bezpośredniej przyczynie wypadku, jaką było 

zażycie narkotyków, należy podać w punkcie piątym protokołu. Taki 

protokół potwierdza brak uprawnień do wypłaty zasiłku chorobowego, 

renty szkoleniowej, wypadkowej, rodzinnej, jednorazowego 

odszkodowania oraz świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia 

wypadkowego. 

 w punkcie 6 opisuje skutki wypadku, rodzaj i umiejscowienie 

urazu z informacją, jakie czynności zostały wykonane przy 

udzielaniu poszkodowanemu pomocy medycznej, 

 w punkcie 7 uzasadnia, czy uznaje zdarzenie za wypadek przy 

pracy, tj. czy był on związany z wykonywaniem powierzonych 

czynności na zajmowanym stanowisku, 

 w punkcie 8 określa rodzaj wypadku, tj. czy był on wypadkiem: 

- indywidualnym (wypadkowi uległa jedna osoba bez ingerencji 

innych osób), 

- zbiorowym (wypadkowi uległa większa liczba osób), 

- śmiertelnym (nastąpiła śmierć poszkodowanego), 

- ciężkim (leczenie będzie długotrwałe z nikłą możliwością 

całkowitego powrotu do zdrowia), 

- powodującym czasową niezdolność do pracy (w wyniku pomocy 

medycznej oraz rehabilitacji poszkodowany ma możliwość szybkiego 

powrotu do zdrowia), 

 w punkcie 9 wpisuje wnioski i zalecenia profilaktyczne, które 

należy stosować w przyszłości w celu uniknięcia podobnych 

zdarzeń - wskazuje zalecenia i uwagi kierowane do pracodawcy 

i osób odpowiedzialnych za sprawy bhp na terenie zakładu 

pracy, które komisja ustaliła w trakcie postępowania 

powypadkowego, 



 w punkcie 10 członkowie zespołu powypadkowego składają 

podpisy, 

 w punkcie 11 podaje datę sporządzenia protokołu, 

 w punkcie 12 protokołu podaje ewentualne przeszkody lub 

trudności, z powodu których protokół wypadkowy nie został 

sporządzony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku, 

 punkt 13 to miejsce na wniesienie ewentualnych uwag przez 

poszkodowanego oraz pouczenie o prawie do ich zgłoszenia, 

 w punkcie 14 musi zostać podana data sporządzenia protokołu, 

potwierdzenie jego odbioru przez poszkodowanego pracownika 

oraz wykaz załączników sporządzonych do protokołu. 

 Pracodawca zatwierdza protokół wypadkowy w terminie 5 dni 

od daty jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół 

powypadkowy należy niezwłocznie doręczyć poszkodowanemu 

pracownikowi. Jeżeli wypadek miał skutek śmiertelny, protokół 

trzeba dostarczyć rodzinie pracownika, który uległ wypadkowi. 

W takich przypadkach na pracodawcy spoczywa obowiązek 

dostarczenia protokołu do okręgowego inspektora pracy. 

 Zakład pracy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego więcej 

niż 20 pracowników na podstawie prawidłowo sporządzonego 

przez siebie protokołu wypadkowego może wypłacić 

pracownikowi zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy 

wymiaru. Pozostałe firmy nie wypłacają żadnych świadczeń w 

związku z wypadkiem, ponieważ pracownik nie nabywa prawa 

do wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez 

pracodawcę, ale od pierwszego dnia niezdolności do pracy w 

związku z wypadkiem przy pracy ma prawo do zasiłku 

chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez 

ZUS. W tym celu zakład pracy musi przekazać do ZUS oryginał 

protokołu wypadkowego, opatrzony oryginalnymi pieczątkami 

zakładu pracy i pieczątkami imiennymi oraz podpisami osób 

sporządzających te dokumenty. 

Podstawa prawna: 

 art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 21 ust. 1 i ust. 2, art. 22 ust. 1 ustawy z 30 października 

2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.), 

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2002.199.0001673,ustawa-o-ubezpieczeniu-spolecznym-z-tytulu-wypadkow-przy-pracy-i-chorob-zawodowych.html
http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2002.199.0001673,ustawa-o-ubezpieczeniu-spolecznym-z-tytulu-wypadkow-przy-pracy-i-chorob-zawodowych.html


 rozporządzenie z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji 

zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU nr 115, poz. 744 ze zm.), 

 rozporządzenie z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (DzU nr 227, poz. 2298), 

 art. 234, art. 237 Kodeksu pracy. 

 

 

Dz.U.2002.237.2015 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 
z dnia 24 grudnia 2002 r. 

w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za 

wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, 

wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej 

sporządzania. 
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.) 

 

Na podstawie art. 57b ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 

Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, 

poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 

118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 

8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, 

poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, 

poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje: 

§1.Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z 

pracy, zwany dalej "poszkodowanym", zawiadamia niezwłocznielub 

po ustaniu przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne 

zawiadomienie o wypadku pracodawcę lub podmiot określony w 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych(Dz. U. Nr 199, poz. 1673). 

 

§2.Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy 

następuje na podstawie: 

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.227.0002298,rozporzadzenie-ministra-gospodarki-i-pracy-w-sprawie-wzoru-protokolu-ustalenia-okolicznosci-i-przyczyn-wypadku-przy-pracy.html
http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2004.227.0002298,rozporzadzenie-ministra-gospodarki-i-pracy-w-sprawie-wzoru-protokolu-ustalenia-okolicznosci-i-przyczyn-wypadku-przy-pracy.html
http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.210.0001502,ustawa-kodeks-pracy.html


1)oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub 

świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia; 

2)informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających 

okoliczności i przyczyny zdarzenialub udzielających 

poszkodowanemu pierwszej pomocy; 

3)ustaleń sporządzającego kartę. 

 

§3.1.Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy 

jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. 

2.Wzór karty wypadku stanowi załącznik do rozporządzenia. 

 

§4.Kartę wypadku, o której mowa w § 3, pracodawca i podmiot 

określony w § 1 sporządzają po ustaleniu okoliczności i przyczyn 

zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania 

zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi 

przechowuje się w dokumentacji powypadkowej. 

 

§5.Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z 

pracy wymaga uzasadnienia. 

 

§6.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. 

____________ 
1)Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie 

społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 

marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dz.U.2012.482 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 
z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu 

uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu 

jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z 

pracy oraz terminu jej sporządzania 
(Dz. U. z dnia 7 maja 2012 r.) 

 

Na podstawie art. 57b ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.z 

2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§1.W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 

grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania 

zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego 

dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z 

pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237, poz. 2015) 

załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia. 

 

§2.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
______ 

1)Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie 

społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). 
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 

224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 

149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 

118 i 251. 
 

 

 

 

 

 



............................................... 

............................................... 
(nazwa i adres podmiotu 

sporządzającego kartę wypadku 

lub pieczątka, jeżeli ją posiada) 

Karta wypadku 

w drodze do pracy lub z pracy 
 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK* 
1.Imię i nazwisko lub nazwa i adres płatnika składek na ubezpieczenia społeczne 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. NIP .......................................................... 3. REGON ............................................................. 

4. PESEL ......................................................................................................................................... 

5. Dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport) 
....................................................................................................................................................... 

(rodzaj dokumentu)(seria)(numer) 

II. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO 
1. Imię i nazwisko poszkodowanego 

....................................................................................................................................................... 

2. PESEL ......................................................................................................................................... 

3. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) 
....................................................................................................................................................... 

(rodzaj dokumentu)(seria)(numer) 

4. Data i miejsce urodzenia poszkodowanego 

....................................................................................................................................................... 

5. Adres zamieszkania poszkodowanego 

....................................................................................................................................................... 

6. Tytuł ubezpieczenia rentowego/chorobowego** 
....................................................................................................................................................... 

III.INFORMACJE O WYPADKU 

1.Data wypadku ........................................................................................................................... 

2.W dniu wypadku poszkodowany: 

   1) miał rozpocząć pracę o godz.  ..........................................................................................  

   2) zakończył pracę o godz. ..................................................................................................... 

3.Wypadek zdarzył się**: 

   1) w drodze z domu do pracy/w drodze z pracy do domu; 

   2) w drodze do/z miejsca: 

a) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia 

rentowego, 

b) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, 

c) zwykłego spożywania posiłków, 

d) odbywania nauki lub studiów. 

4. Szczegółowy opis okoliczności, miejsca i przyczyn wypadku: 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5. W sprawie wypadku były/nie były** podjęte czynności przez odpowiednie 

organy 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

6. Wypadek spowodował niezdolność do pracyod ............................................................... 

do .................................*** 

Wypadek spowodował zgon ................................................................................................ 

7.Świadkowie wypadku: 
1) ...................................................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................................................... 

3) ..................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko)(adres zamieszkania) 

8. Wypadek jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy TAK/NIE** 

9. Uzasadnienie nieuznania wypadku za wypadek w drodze do pracy lub z pracy**: 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE 
1. Kartę wypadku sporządzono w dniu ................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko sporządzającego kartę wypadku, podpis i pieczątka, jeżeli ją posiada) 

2.Miejscowość sporządzenia karty wypadku ....................................................................... 

3.Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku                             

w wymaganym terminie 14 dni: 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

4. Kartę wypadku odebrano w dniu .......................................................................................... 
  (podpis uprawnionego) 

_________________________ 

*Nie wypełniają podmioty niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie rentowe/chorobowe. 

**Niepotrzebne skreślić. 

***Podać okres niezdolności do pracy objęty zaświadczeniem lekarskim, które zostało 

przedłożone przed sporządzeniem karty wypadku. Podmiot sporządzający kartę wypadku, 

niebędący płatnikiem składek, wpisuje okres niezdolności do pracy na podstawie 

oświadczenia poszkodowanego lub członka jego rodziny. 



SZKOŁA  -  wypadek ucznia 

Obowiązki nauczyciela w zakresie bhp 

 

Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest 

warunkiem odpowiedzialnego wypełniania obowiązków przez 

każdego nauczyciela, w tym zwłaszcza: 

         Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.  

nr  256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami) 

         art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U . z 2006 r., Nr 97, poz.  674  ze zmianami) cyt.: 

 „ Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania 

związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  wspierać każdego 

ucznia w jego rozwoju;  dążyć do pełni własnego rozwoju 

osobowego....”,  

        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2003 r., nr 6, poz. 69 ze zmianami) 

        Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst 

jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) oraz innych   

przepisów,  (ustaw i wykonawczych i rozporządzeń) regulujących 

pracę z dziećmi i młodzieżą. 

 

1. Obowiązki nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć: 

 posiadać wiedzę dotyczącą bhp w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem pracy 

lub pełnioną funkcją, 



 odbyć w tym zakresie stosowne instruktaże i szkolenia,  

 znać obowiązujące w szkole instrukcje i regulaminy dotyczące 

bezpiecznej organizacji pracy, 

 po dzwonku kończącym przerwę otworzyć klasę, przejąć 

uczniów od nauczyciela dyżurnego. 

2. Obowiązki w klasie: 

 nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy,  

 zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, 

 sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji  nie zagrażają 

bezpieczeństwu uczniów, 

 zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, np.: czy nie są zbite lub 

pęknięte,  

 zwrócić uwagę na stan instalacji elektrycznej, czy np.: nie są 

powyrywane kontakty,  

 sprawdzić czy nie ma zniszczonych stołów i krzeseł, co może 

zagrażać bezpieczeństwu uczniów,  

 w przypadku stwierdzenia usterek lub gdy sala lekcyjna nie 

odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma 

obowiązek powiadomienia o tym dyrektora szkoły celem 

spowodowania usunięcia zagrożenia. 

 do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić 

prowadzenia zajęć w danym miejscu. 

 przed rozpoczęciem lekcji winien zadbać o wywietrzenie sali,  

 sprawdzić temperaturę, oraz oświetlenie sali lekcyjnej, pracowni 

gdy zachodzi konieczność korzystania ze sztucznego światła, 

 nauczyciel decyduje o przebiegu zajęć, 

 zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni i instrukcjami 

obsługi sprzętu będącego do ich dyspozycji, 

  nauczyciel określa  zasady korzystania z sali lekcyjnej, 

pracowni i pomocy dydaktycznych, 

 informuje o  przebiegu lekcji oraz o środkach i zasadach 

bezpieczeństwa,  



 podczas zajęć nauczyciel nie może uczniów pozostawić bez 

żadnej opieki, 

  w nadzwyczajnej sytuacji winien wyprowadzić uczniów z sali, 

pracowni oraz  zgłosić to nauczycielowi z sali obok,  (sytuacja 

taka nie zwalnia go od odpowiedzialności za uczniów), 

 uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel powinien 

zwalniać pojedynczo. Winien brać pod uwagę fakt, iż uczniowie 

najczęściej dopuszczają się nierozważnych czynów kiedy są  

w grupach bez opieki dorosłych,  

 w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli zaistnieje taka 

potrzeba musi udzielić pierwszej pomocy i  bezzwłocznie 

powiadomić o zdarzeniu dyrektora, 

 powinien także kontrolować właściwą postawę uczniów w 

czasie lekcji. Korygować zauważone błędy w pozycji siedzenia, 

 zadbać o czystość, ład i porządek sali lekcyjnej, pracowni 

podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu, 

 po skończonej lekcji powinien sam otworzyć drzwi, by nie 

dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających 

uczniów (może to spowodować uderzenie w przechodzących na 

korytarzu, 

 nauczyciel obowiązany jest  przestrzegać ustalonych godzin 

rozpoczynania i kończenia lekcji oraz do respektowania prawa 

uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

 

Nadzór nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych, a także 

przed i po zajęciach określa regulamin dyżurów. Regulamin jest 

załącznikiem do regulaminu pracy. Organizację i harmonogram 

dyżurów nauczycieli ustala dyrektor szkoły po rozpoznaniu potrzeb 

szkoły. W czasie przerw uczniowie pozostają pod nadzorem i opieką 

nauczycieli. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych powinni 

przebywać na boisku szkolnym (na świeżym powietrzu).  

 



3. Obowiązki nauczyciela dyżurnego podczas przerw 

międzylekcyjnych i przed rozpoczęciem zajęć: 

 Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel obowiązany jest do: 

 punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności                         

w miejscu podlegającym jego nadzorowi, 

 znać regulaminy pełnienia dyżuru obowiązujące na 

poszczególnych kondygnacjach, boisku i pozostałym terenie 

szkoły,   

 aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie 

przejawy zachowań  odbiegających od przyjętych norm, 

  reagowania na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu 

uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów; 

bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach 

okiennych, wchodzenia na drzewa, płoty  itp.), 

 przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, 

obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych (przewiewy), 

 dbania by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ścian, 

ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli 

roślin, 

 zwracania uwagi na przestrzeganie przez młodzieżą 

ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego i sal 

lekcyjnych, 

 dopilnowania, by w czasie przerw sale lekcyjne były 

wywietrzone - nie powinno się otwierać dużych skrzydeł 

okiennych, 

 dopilnowania i egzekwowania, zakazu opuszczali terenu 

szkoły podczas przerwy, 

 niedopuszczania do palenia  papierosów, na terenie szkoły, 

 kontrolowania toalet szkolnych. 

 natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się na 

terenie szkoły osób postronnych. 

4. Powinności nauczyciela w przypadku różnych zagrożeń bhp: 



 Każdy nauczyciel ma obowiązek znać numery telefonów 

alarmowych, zapoznać  się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

w  szkole i ją przestrzegać. Winien posiadać umiejętność 

posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i  znać  obowiązki 

postępowania na okoliczność różnych zagrożeń:  

 postępowania  w razie zauważenia ognia, 

 sygnały alarmowe na wypadek różnych zagrożeń,  

 plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, 

 zasady zachowania w różnych sytuacjach i wynikające  z tego 

obowiązki. 

O sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji szkoły  decydują wcześniej 

podjęte i sprawdzone działania i ustalenia: 

1. Nauczyciel zna szczegółowy plan ewakuacji z każdej 

kondygnacji budynku  szkolnego, na którym prowadzi 

zajęcia lub pełni dyżur. 

2. Potwierdza zapoznanie się z zasadami zgodnego z nim 

postępowania. 

3. Przestrzega zasadę, iż młodzież opuszczając sale 

lekcyjną, pracownię zabiera przedmioty przyniesione ze 

sobą (bez odzieży wierzchniej pozostawionej w szatni). 

4. Nauczyciel zamyka drzwi do Sali lekcyjnej i pozostawia 

klucze w drzwiach. Dokładnie sprawdza, czy nie pozostał 

w nich żaden uczeń.  Pracownie, które mają być 

zamykane/ np. informatyczna/ powinien określać 

odpowiedni zapis w planie ewakuacji, a nauczyciele 

uczący w tych pomieszczeniach klucze do nich 

przekazują dyrektorowi. 

5. Nauczyciel opiekuje się uczniami klasy, z którymi w 

danym momencie miał lekcję,  

aż do odwołania alarmu. 

6. Uczący zabezpiecza dokumentację ( dzienniki lekcyjne, 

itp.), zabiera ją ze sobą. 

7. Nauczyciel i uczniowie powinni czekać na odwołanie 

alarmu w bezpiecznej odległości, we wcześniej w planie 

ewakuacji wyznaczonych miejscach. 



8. Nauczyciel po doprowadzeniu uczniów w wyznaczone 

miejsce zgłasza prowadzącemu akcję stan liczebny 

uczniów i opiekuje się nimi do czasu innych ustaleń 

dyrektora lub osoby dowodzącej akcją. 

9.  Po uzyskaniu zgody kierującego akcją ewakuacyjną 

dyżurni klas wraz z opiekunem mogą odebrać płaszcze z 

szatni dla całej klasy. 

5. Postępowanie nauczyciela podczas wypadku: 

Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły są obowiązani do 

natychmiastowego informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

albo dyżurnego na przerwie, o każdym zaistniałym lub zauważonym 

wypadku. 

 

Nauczyciel powinien: 

1. Udzielić uczniowi, który uległ wypadkowi pierwszej pomocy. 

2. Zgłosić wypadek dyrektorowi szkoły. 

3. W przypadku przebywania poza terenem szkoły zapewnić 

uczniowi pomoc medyczną najczęściej poprzez wezwanie 

pogotowia ratunkowego. ( W szkole jest to obowiązek 

dyrektora). 

4. Przebywając poza szkołą niezwłocznie zawiadomić o wypadku 

rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub 

osobę sprawującą nad nim opiekę. ( W szkole jest to obowiązek 

dyrektora). 

5. Zabezpieczyć miejsce wypadku, nie dokonywać w tym miejscu 

żadnych zmian. 

6. Postępować zgodnie z dalszymi ustaleniami dyrektora szkoły lub 

osoby przez niego wyznaczonej.  



7. Złożyć szczegółowe wyjaśnienia zespołowi prowadzącemu 

postępowanie dotyczące ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku. 

 

 

6. Powinności nauczyciela  w zakresie bhp w czasie organizacji  

wycieczki szkolnej lub innej imprezy: 

Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren szkoły odpowiada 

za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. Powinien 

posiadać stosowne kwalifikacje do prowadzenia wybranej formy 

wycieczki.Uczestnicy znajdują się pod jego stałym nadzorem. 

Nauczyciel obowiązany jest: 

1. Opracować program wycieczki i regulamin pobytu, wypełnić 

kartę wycieczki imprezy i przedłożyć ją dyrektorowi do 

zatwierdzenia. 

2. Uzyskać zgodę rodziców  (opiekunów prawnych ) na udział ich 

dzieci  w wycieczce. Nie dotyczy wycieczki przedmiotowej 

realizowanej w ramach procesu dydaktycznego danego 

przedmiotu.. 

3.  Sprawdzić czy u uczniów nie wystąpią przeciwwskazania 

zdrowotne ograniczające ich uczestnictwo w 

wycieczce.(Informacja, oświadczenie rodziców , opiekunów 

prawnych)  

4. Ustalić  liczbę opiekunów i określić dla nich obowiązki.  

5. Zapoznać uczniów z regulaminem imprezy – wycieczki. 

6. Przestrzegać zasady opieki nad uczniami: 

 stale sprawdzać stan liczebny uczniów przed wyruszeniem 

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu 

oraz po przybyciu do punktu docelowego, 

 pamiętać, że tzw. „ czas wolny” nie zwalnia nauczyciela 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, ( ww. 

przepisy nie przewidują sytuacji bez opieki osób do tego 



upoważnionych -  § 13.ww. rozporządzenia cyt.: 

”Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć 

bez nadzoru upoważnionej do tego osoby”), 

 czuwać nad przestrzeganiem regulaminu, w razie potrzeby 

dyscyplinować uczestników. 

 w chwili wypadku nauczyciel / kierownik wycieczki/ 

koordynuje przebieg akcji ratunkowej, ponosi pełną 

odpowiedzialność za podjęte działania, 

 dbać by przestrzegane były ustalone szkolne normy opieki 

nad uczniami,  

/w osiedlu, miejscu zamieszkania, przy korzystaniu z 

pojazdów, zmianie miejscowości, korzystaniu ze sprzętu 

specjalistycznego, w turystyce kwalifikowanej, wyjściach 

na szlaki turystyczne itp./, 

 jeśli wycieczka udaje się w rejony powyżej 1000 m n.p.m. 

oraz w parkach narodowych 

 i rezerwatach musi być prowadzona przez przewodnika z 

odpowiednimi kwalifikacjami na dany teren,(szczegółowe 

przepisy przewidują również przewodników w innych 

sytuacjach), 

 zapoznać uczestników z regulaminami obowiązującymi w 

miejscach noclegu, planami ewakuacji, regulaminami 

korzystania z różnych urządzeń itp., 

 na wycieczkę  zabrać dobrze wyposażoną apteczkę,  

 nauczyciel – kierownik wycieczki, imprezy, wyznaczony 

przez dyrektora szkoły może wyrazić zgodę na kąpiel 

jedynie w kąpieliskach strzeżonych, pod stałą obserwacją  

i nadzorem nauczyciela i ratownika, w grupach liczących 

nie więcej niż do 15 uczniów, 

 ponadto powinien: 

1. Zapoznać uczestników z regulaminem obiektu. 

2. Czuwać nad jego przestrzeganiem. 

3. Zgłosić kierownikowi obiektu wejście 

zorganizowanej grupy. 



4. Uzgodnić z kierownikiem warunki korzystania z 

kąpieli. 

 podczas wycieczki rowerowej grupa nie może przekroczyć 

15 osób (razem  

z opiekunem), każdy uczestnik musi posiadać  kartą 

rowerową, 

 nauczyciel – opiekun grupy obowiązany jest  do zwracania 

szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie 

zasad i przepisów p.poż.,  

 na nie dotykanie przez uczestników podejrzanych 

przedmiotów - niewybuchów i niewypałów, 

 bezwzględnie musi odwołać wyjście w teren podczas 

burzy, silnego mrozu, śnieżycy, gołoledzi i podobnych 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

 zabronić  korzystania przez uczniów ze ślizgawek na 

zamarzniętych rzekach, jeziorach i stawach. 

 sprawdzić imiennie czy uczestnicy wycieczki są objęci 

jedną z form powszechnego ubezpieczenia dzieci i 

młodzieży, o ile nie podjąć w tym względzie odpowiednie 

czynności.  

7. Powinności nauczyciela w zakresie bhp w czasie przejazdów 

autokarowych: 

sprawdzanie stanu liczebnego uczestników imprezy wycieczki 

w czasie oczekiwania oraz wewnątrz pojazdu, 

dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu 

miejsc w pojeździe, 

przestrzeganie zasady- nauczyciel wsiada ostatni i wysiada 

pierwszy, 

ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie 

jazdy, 

zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się w czasie 

oczekiwania i przejazdu,  

zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów, a 

także w zależności od sytuacji przejścia do szkoły, miejsca zbiórki, 

zwiedzanego obiektu, a po zakończeniu transportu zapewnienie 



bezpiecznego rozejścia się do domów. W razie potrzeby, w zależności 

od usytuowania przystanku, miejsca zaparkowania, do 

przeprowadzania dzieci na drugą stronę jezdni, 

przestrzeganie obowiązku wysiadania przez dzieci i młodzież 

 z pojazdu tylko na parkingach. 

zorganizowanie bezpiecznego wysiadania w razie konieczności 

zatrzymania się na trasie, na skutek z zaistniałych okoliczności 

zmuszających  do opuszczenia pojazdu przez dzieci młodzież.  

zabezpieczenia wyjścia na prawe pobocze, zgodnie z 

obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzenie w bezpieczne 

miejsce.  

niedopuszczenie do przewozu dzieci i młodzieży w przypadku 

stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwa zdrowia i życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN 

W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE 

(opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołachi 

placówkach –Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2003 r.) 

 

§ 1. 

 

1. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, 

niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

- rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego; 

- organ prowadzący szkołę lub placówkę; 

- pracownika służby bhp; 

- społecznego inspektora pracy; 

- radę rodziców. 

3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty. 

4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie 

inspektora sanitarnego. 

5. Zawiadomień, o których mowa w ust. 2 – 4 dokonuje dyrektor bądź 

upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki. 

 

§ 2. 

 

1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej 

„zespołem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający 

dopuszczenie osób niepowołanych. 

2. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może 

dokonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły 

lub placówki. 

 

§ 3. 

 

1. Członków zespołu powołuje dyrektor. 

2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową, w tym protokół powypadkowy. 

3. Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia. 



4. W skład zespołu wchodzą: pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor 

pracy. 

5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu 

jednej z osób, o której mowa w ust. 3, dyrektor powołuje w jej miejsce innego 

pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bhp. 

6. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bhp, ani 

społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik 

szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bhp. 

7. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, 

kuratora oświaty lub rady rodziców. 

8. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w 

składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy 

pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego 

zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor. 

9. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego 

zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem 

przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się                    

w protokole powypadkowym. 

 

§ 4. 

 

Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby 

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego. 

 

§ 5. 

 

1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się: 

1) poszkodowanego pełnoletniego, 

2) rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. 

2. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia,       

z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców 

(opiekunów). 

 

§ 6. 

 

1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia              

z materiałami postępowania powypadkowego. 

2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce. 

3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza 

się na ich wniosek. 

 



§ 7. 

 

Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor. 

 

§ 8. 

 

1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których 

mowa w § 6 ust. 1 mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. 

2. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu bądź na piśmie przewodniczącemu 

zespołu. 

3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. 

4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć, w szczególności: 

1) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla 

ustalenia stanu faktycznego; 

2) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem 

dowodowym. 

 

§ 9. 

 

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może: 

1) zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub 

przeprowadzenie określonych czynności dowodowych; 

2) powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania 

powypadkowego. 

 

§ 10. 

 

1. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor. 

2. Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

 

§ 11. 

 

Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności                           

i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 

 

                                                       § 12. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 



Załącznik nr 2 

 

REJESTR WYPADKÓW 
 

L.p. Imię i nazwisko Data i rodzaj 

wypadku 

Miejsce wypadku i 

rodzaj zajęd 

Rodzaj uraz 

i jego opis 

Okoliczności 

wypadku 

Udzielona 

pomoc 

 Środki 

zapobiegawcze, 

wydane 

zarządzenia 

Uwagi Podpis 

dyrektora 

szkoły lub 

placówki 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY 
 

1. Zespół powypadkowy w składzie: 
1) ............................................................................................................. 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

2) ............................................................................................................. 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

dokonał w dniach.............................................. ustaleń dotyczących okoliczności 

przyczyn wypadku, jakiemu w dniu......................................................................         

o godz...........................uległ(a)................................................................................. 
                         (imię i nazwisko) 

z (wskazanie klasy lub innej jednostki podziału organizacyjnego osób 

pozostających pod opieka szkoły lub 

placówki)...................................................................................................................................

...... 

(nazwa i adres szkoły lub placówki) 

 ........................................................................................................................................... 

urodzony(a).......................................... zamieszkały(a).......................................... 

............................................................................................................................................. 

(adres) 

2.Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki)......................................... 

........................................................................................................................................... 

3.Rodzaj urazu i jegoopis.......................................................................................... 

4.Udzielona pomoc....................................................................................................... 

Miejsce wypadku ................................................................................................................. 

5.Rodzaj zajęć................................................................................................................. 

Opis wypadku – z podaniem jegoprzyczyn......................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................... 

6.Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w 

chwili wypadku................................................................................................................... 

7.Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była 

obecna w chwili wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek 

(jeżeli nie – podać, z jakiej przyczyny).................................................... 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
8.Świadkowie wypadku: 



1) ............................................................................................................. 

2)  ............................................................................................................. 

3) ............................................................................................................. 

9.Środki zapobiegawcze ................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................... 

10.Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) pouczono                       

o możliwości, sposobie i terminie złożenia zastrzeżeń: 
 

Podpis pouczonych: 
1)............................................................................................................. 

2)............................................................................................................. 

 
11.Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, 

jeżeli złożono je na piśmie: 
1)............................................................................................................. 

2)............................................................................................................. 

3)............................................................................................................. 

12.Data podpisania protokołu:.......................................................................... 

Podpisy członków zespołu: 
1).................................................................. 

2).................................................................. 

Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły lub 

placówki................................................................................................ 
 

Potwierdzenie przez osoby uprawnione: 

zaznajomienia się z protokołem i innymi materiałami 

postępowaniapowypadkowego:......................................................................................
.............. 

...................................................................................................................................... 

1) złożenie zastrzeżeń na piśmie:........................................................................... 
....................................................................................................................................... 

2) otrzymania protokołu:......................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 
 



Jak poprawnie prowadzić wewnątrzszkolną 

dokumentację awansu zawodowego 

nauczycieli? 

 
PODSTAWA PRAWNA: 
- rozdział 3a ustawy Karta Nauczyciela; 

- rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 
(Dz. U. z 2013 r. poz.393) 
 

 

Dokumentacja i procedury: 
 

Po zatrudnieniu nauczyciela stażysty, prawo zobowiązuje 

dyrektora do stwierdzenia, czy ten nauczyciel spełnia warunki                      

do rozpoczęcia i zrealizowania stażu na stopień nauczyciela 

kontraktowego:  

1)  zatrudniony nie później, niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w 

danym roku szkolnym; 

2) zatrudniony na 1 rok szkolny; 

3) wymiar zatrudnienia: minimum ½ etatu; 

4) pracuje zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

 

Jeżeli nauczyciel spełnia ww. warunki, obowiązkiem dyrektora 

szkoły jest uruchomienie stażu. 

 
 

 

1. Dyrektor powołuje opiekuna stażu. 

 

informuje o tym nauczyciela 

 

 



WZÓR 
        przydzielenie opiekuna stażu 
 

 

......................................................              ..................................................................... 

               pieczęć szkoły            miejscowość; data 
 

Znak: ................................... 

 

 

 

        Pani – Pan 
        ............................................. 

        nauczyciel ........................... 

        w Szkole .............................. 
        .............................................. 

 

 

 Działając na podstawie art. 9c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

- Karta Nauczyciela /jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm. / 
 

     przydzielam 
 

Pani – Panu  opiekuna stażu w osobie Pani – Pana ........................................................ 

zatrudnionej – zatrudnionego w Szkole ............................. w ................................. 

 

 Jednocześnie zobowiązuję Panią – Pana do opracowania Planu 

rozwojuzawodowego w terminie do dnia 20 września ……….. r.  i przedłożenia 

go dyrektorowiSzkoły w celu zatwierdzenia, a także do zawarcia z opiekunem 

kontraktu, który stanowić będzie plan Waszej współpracy w okresie odbywania 

stażu i realizacji w/w Planu …. 
 

 

 

 

............................................     .................................................................... 

      data i podpis nauczyciela      podpis i pieczęć dyrektora 
 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pani – Pan ................................ 

    opiekun stażu nauczyciela 

2. a/a 

 
 



informuje o tym opiekuna stażu 

WZÓR 
        wyznaczenie opiekuna stażu 

 

 

......................................................              ................................................. 

               pieczęć szkoły       miejscowość; data 

 

Znak: ................................... 

 

 

        Pani – Pan 

        .............................................. 
         imię i nazwisko nauczyciela 

        nauczyciel ............................ 

        Szkoły .................................. 

        .............................................. 

 

 Na podstawie art. 9c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

- Karta Nauczyciela /jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm. / 

 

wyznaczam 
 

Panią – Pana na  opiekuna stażu Pani – Pana .......................................................... 

nauczyciela …………………….. zatrudnionego w Szkole ................................................... 

w .................................................... odbywającego staż na stopień nauczyciela 

kontraktowego  -  mianowanego w okresie od dnia 1 września ………….. r. do 

dnia ……………………….. r. 

 

 Jednocześnie przyznaję Pani – Panu dodatek funkcyjny na czas pełnienia 

powyższej funkcji, tj. od dnia 1 września …….. r. do dnia 31 sierpnia ……….. r.                   

w wysokości ………………….. zł ( słownie: …………………………………………… zł.). 

 

 
                                         ........................................................................ 

      podpis i pieczęć dyrektora 

 

Do wiadomości: 

1. Księgowość 

2. nauczyciel odbywający staż                                                                                                  

3. a/a 



informuje nauczyciela i opiekuna o wymaganej 

strukturze planu rozwoju oraz o strukturze kontraktu 

KONTRAKT 
 

zawarty pomiędzy .................................................................................................  opiekunem stażu 
 
a ...................................................................................................................  nauczycielem stażystą 
 
 

ZADANIA OPIEKUNA  NAUCZYCIELA  STAŻYSTY 
 

1. Organizuje spotkania poświęcone zapoznaniu z treścią rozporządzenia MEN z dnia  
     1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez  
      nauczycieli / Dz. U. z 2013 r. poz. 393/. 
2.  Zawiera kontrakt z nauczycielem podlegającym jego opiece. 
3. Pomaga nauczycielowi stażyście   w opracowaniu jego planu rozwoju  
    zawodowego  / do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć /. 
4. Wspiera nauczyciela stażystę w realizacji zadań wynikających z planu rozwoju      
     zawodowego, pomaga w rozwiązywaniu problemów. 
5. Proponuje odpowiednie formy doskonalenia zawodowego. 
6. Uzgadnia z dyrektorem formy zapoznania nauczyciela stażysty z organizacją,  
    zadaniami oraz zasadami funkcjonowania szkoły, w której odbywa staż. 
7. Organizuje warunki do zapoznania nauczyciela stażysty ze sposobem prowadzenia  
     dokumentacji szkolnej. 
8. Umożliwia nauczycielowi stażyście poznawanie przepisów dotyczących zapewnienia  
    bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. 
9. Organizuje nauczycielowi stażyście warunki do uczestniczenia w roli obserwatora 
     zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz innych nauczycieli w swojej lub sąsiedniej  
     szkole ( 1 x w miesiącu ). 
10. Uczy nauczyciela stażystę omawiać obserwowane zajęcia. 
11. Uczestniczy wraz z dyrektorem lub, za jego zgodą, bez dyrektora, w zajęciach  
       prowadzonych przez nauczyciela stażystę oraz omawia je z prowadzącym  
       nauczycielem  ( 1 x w miesiącu ).  
12. Stara się włączać nauczyciela stażystę w problemy wewnątrzszkolnego doskonalenia  
       nauczycieli. 
13. Pomaga nauczycielowi stażyście poznawać środowisko uczniów, ich problemy; uczy  
      nauczyciela współpracy z tym środowiskiem. 
14. Przygotowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres  
      jego stażu i przekazuje go dyrektorowi szkoły ( do14 dni od zakończenia stażu ). 
15. Służy pomocą w rozwiązywaniu innych problemów  związanych z realizacją stażu  
      nauczyciela. 



16. Uczestniczy, jako członek w pracach komisji kwalifikacyjnej, prowadzącej 
postępowanie związane z nadaniem stopnia nauczyciela kontraktowego. 

 
ZADANIA  NAUCZYCIELA  STAŻYSTY 

 

1.  Zapoznaje się z treścią rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie  
     uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli / Dz. U. z 2013 r. poz.  
     393/. 
2.  Zawiera kontrakt ze swoim opiekunem.                                                                                 
3.  Przygotowuje plan rozwoju zawodowego w okresie stażu, konsultuje go z opiekunem  
     a następnie, nie później, niż do 20 września, oddaje dyrektorowi szkoły do  
     zatwierdzenia. 
4.  Uczestniczy w wybranych i uzgodnionych z dyrektorem szkoły oraz opiekunem  
     formach doskonalenia zawodowego. 
5.  Pod nadzorem dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby zapoznaje się 
     z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel 
     pracuje i odbywa staż. 
6.  Zapoznaje się z dokumentacją wewnątrzszkolną, w tym z dokumentacją pracy 
     nauczyciela. 
7.  Poznaje przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki. 
8.  Uczestniczy w roli obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, 
     a także innych nauczycieli własnej lub sąsiedniej szkoły ( 1 x w miesiącu ). 
9.   Zdobywa umiejętność omawiania obserwowanych zajęć. 
10. Prowadzi zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły ( 1 x w miesiącu ). 
11. Aktywnie uczestniczy w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.                         
12. Pod nadzorem opiekuna stażu poznaje środowisko uczniów, ich problemy; uczy się 
      Współpracować z tym środowiskiem. 
13. Pod nadzorem opiekuna opracowuje sprawozdanie z realizowanego stażu oraz                    
      przygotowuje dokumenty dla komisji prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne 
      na stopień nauczyciela kontraktowego. 
14. Przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej wg wymagań określonych 
       w § 6 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia MEN. 
 
 
 
 
...........................................................       ................................................. 
          podpis nauczyciela stażysty                    podpis opiekuna stażu 
     .............................................................. 
                          pieczęć szkoły 
 
     .............................................................. 
                podpis dyrektora szkoły 
 

 



PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO  
na stopień nauczyciela kontraktowego 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania : ............................................................................................................................. 
Nazwa szkoły : ....................................................................................................................................... 
Stanowisko pracy : ................................................................................................................................ 
Data rozpoczęcia stażu : ....................................................................................................................... 
 
    WYMAGANIA 
 KWALIFIKACYJNE 

         ZADANIA            FORMY 
       REALIZACJI 

TERMIN 
        REALIZACJI 

           SPOSÓB 
  DOKUMENTOWANIA 

§ 6 ust. 2 pkt 1 

 

Znajomość organizacji, 
zadań i zasad 

funkcjonowania szkoły,  
w której nauczyciel 

odbywał staż 

 

 

 

 

   

§ 6 ust. 2 pkt 2 

 

Umiejętność 
prowadzenia zajęć        

w sposób 
zapewniający właściwą 
realizację statutowych 

zadań szkoły 

 

 

 

 

 

   

§ 6 ust. 2 pkt 3 

 

Znajomość środowiska 
uczniów, ich 

problemów oraz 
umiejętność 

współpracy ze 
środowiskiem uczniów 

 

 

 

 

 

   

§ 6 ust. 2 pkt 4 

 

Umiejętność 
omawiania 

prowadzonych i 
obserwowanych zajęć 

 

 

 

 

 

   

 

        …………………………………………… 
                           podpis nauczyciela 

 
ZATWIERDZAM do realizacji : data – podpis dyrektora 

…………………………………………………………………………………………..…………………. 



2. Dyrektor sporządza ocenę dorobku zawodowego 

za okres srażu 

po zakończeniu stażu i otrzymaniu od nauczyciela 

sprawozdania oraz od opiekuna stażu projektu oceny 

dorobku zawodowego, dyrektor występuje do rady 

rodziców o wyrażenie opinii 

 

                                                    WZÓR 

    Pismo do Rady Rodziców  o wyrażenie opinii 

........................................................ 

                pieczęć szkoły 

 

Znak: …………………………………….. 
 
 
 

    Pani 

        .............................................. 
        Przewodnicząca 

        Rady Rodziców 

        Szkoły ……………………………… 

        w  ..................................................... 

 
 

  W związku z dokonywaniem oceny pracy dorobku zawodowego 

Pani – Pana 
……………………………………………………………………………………………………. 

nauczycielki – nauczyciela …………………………………….………………..……….. 

zatrudnionegow Szkole 
……………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………… 

zgodnie z treścią art. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela          

( jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm. ) proszę o przedstawienie 

swojej opinii o pracy wymienionego nauczyciela. 

  Termin ustawowy wydania opinii wynosi 14 dni. 

Nieprzedstawienie opinii nie powoduje wstrzymania ustalenia oceny dorobku 

zawodowego nauczyciela za okres odbytego stażu. 

  

            

        Z wyrazami szacunku 

 

         ......................................... 
          podpis i pieczęć dyrektora 



 

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU 

NAUCZYCIELA STAŻYSTY 
      ………………, dnia  …………………. 

………………………………. 

pieczęć szkoły 
Znak; …………………………. 

 

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO 

Pani – Pana ……………………………………………………. zatrudnionej – 

zatrudnionego na stanowisku nauczyciela ………………………………………………….. 

i odbywającej – odbywającego staż wymagany do uzyskania awansu na stopień 

nauczyciela kontraktowego.         Działając na podstawie art. 9c ust. 6, 8 i 9 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( jednolity tekst: Dz. U. z 

2014 r., poz. 191 ze zm. ) 

ustalam 

                  Pani – Panu pozytywną ocenę dorobku zawodowego.               

 

UZASADNIENIE                                                                                                           

 Pani – Pan ……………………………………………. spełnia wymogi 

formalno – prawne do zajmowania stanowiska nauczyciela 

…………………………………………. .                 Biorąc pod uwagę projekt 

oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu, a także 

uwzględniając pozytywną opinię o Pani – Pana pracy za okres stażu, wydaną 

przez Radę Rodziców oraz opisaną w sprawozdaniu realizację zadań 

umieszczonych w planie rozwoju zawodowego, ustalampozytywną ocenę 

dorobku zawodowego. 

 W okresie stażu Pani – Pan  

…………………………………………..………… zrealizowała – zrealizował 

następujące zadania, spójne z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 2 

rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r.: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……….. 

 Realizacja zadań przyczyniła się w znacznym stopniu do uzyskania 

następujących efektów : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………… 



 Otrzymanie tej oceny umożliwi Pani – Panu złożenie wniosku o podjęcie 

postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, w roku 

uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu .  

Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje konieczność ponownego 

odbycia stażu w pełnym wymiarze ( art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela ). 

 

POUCZENIE : Informuję, że przysługuje Pani – Panu prawo wniesienia 

odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej oceny do 

Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. 

 

 

…………………………………..       
            podpis i pieczęć dyrektora 

 

 

…………………………………..          

data i podpis nauczyciela     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ ! 
 Ocenę dorobku zawodowego dyrektor sporządza w dwóch 

egzemplarzach: 

 - jeden egz. nauczyciel włącza do swojego domowego  

           archiwum, 

 - drugi egz. dyrektor umieszcza w dziale B teczki akt  

           osobowych pracownika. 

 Oceny dorobku zawodowego nie włączamy do „teczki” przy  

awansie na wszystkie stopnie.  
 

 

3. Dyrektor wręcza nauczycielowi zaświadczenie 

nauczyciel otrzymuje od dyrektora zaświadczenie 



..........................................................   ............................, dnia ................ 
                   (pieczęć szkoły) 

ZAŚWIADCZENIE 
 

 Zaświadczam, iż Pan/Pani .................................................................................. 

urodzony(a) ........................................ w .........................................,  

w okresie od .............................................. do ................................................... 

odbył(a) staż w wymiarze ............................................................ na stopień awansu 

zawodowego nauczyciela ............................................................ , pracując w okresie 

odbywania stażu na stanowisku nauczyciela 

przedmiotów
1
........................................................................................................................................

.................... 

w wymiarze .................. etatu.  

         Obecnie Pan/Pani jest zatrudniony(a) na stanowisku nauczyciela 

przedmiotów ............................................................... w wymiarze ............................ etatu. 

         Przedłożony plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony w dniu 
......................................................... 

Po zakończeniu stażu, nauczyciel (ka) złożył (a)  w dniu ................................. 

sprawozdanie z jego realizacji i w dniu ....................................... otrzymał(a) 

pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu 

Nadmieniam, że w trakcie odbywania stażu nauczyciel (ka)  

nie zmieniał(a) 

swoje(go)  miejsce pracy. 

 

W okresie stażu przebywał(a) nieprzerwanie:  

 na zwolnieniach lekarskich od ........................ do .........................., tj. 

.................. dni 

 na urlopie dla poratowania zdrowia od ................... do .................., tj. 

.................. dni 

 na urlopie macierzyńskim od ......................... do ..........................., tj. 

.................. dni 

 inne nieobecności od ............................ do ....................................., tj. 

.................. dni  

 Na postawie akt osobowych stwierdzam, że Pan/Pani 

..........................................  ..............................................., przed rozpoczęciem 

stażu spełnił(a) wymóg określony w art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191, ze zm.). 

 

............................................................................... 
(podpis i stempel imienny dyrektora) 

 

 

                                                           
1
 jeżeli nauczyciel uczy kilku przedmiotów, należy podać liczbę godzin dla każdego z tych przedmiotów 



 

rozpoczyna się drugi etap awansu na stopień 

nauczyciela kontraktowego: 

 należy uświadomić nauczycielowi, że w swoim sprawozdaniu 

musi zawrzeć wymagania określone w § 6 rozporządzenia MEN. 

 

§ 6. 

1.Nauczycielstażystaubiegającysięo awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 

1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, 

w tym: 

a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, 

b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, 

c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki i pracy; 

2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez 

opiekuna stażu lubinnychnauczycieli,w wymiarzeconajmniej 

jednej godziny zajęćw miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym 

obserwowanezajęcia; 

3) prowadzićzajęciaz uczniami,w obecnościopiekunastażulub 

dyrektoraszkoły,w wymiarzeconajmniejjednejgodzinyzajęć 

w miesiącu, oraz omawiać jez osobą,w obecności której zajęcia 

zostałyprzeprowadzone; 

4) uczestniczyćw wewnątrzszkolnych formach doskonalenia 

zawodowegonauczycieli. 

 

2.Wymaganianiezbędnedouzyskaniastopnianauczycielakontraktowego

obejmują: 

1)znajomośćorganizacji,zadańi zasad funkcjonowania szkoły, 

w której nauczyciel odbywałstaż; 

2)umiejętność prowadzenia zajęćw sposób zapewniający właściwą 

realizacjęstatutowychzadańszkoły,w której nauczyciel odbywałstaż; 

3)znajomość środowiska uczniów, ich problemów 

orazumiejętnośćwspółpracyześrodowiskiemuczniów; 

4)umiejętność omawiania prowadzonychi obserwowanychzajęć. 

 



WZÓR    
 Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 

…………………, dnia……………… ………………………………….      
imię i nazwisko nauczyciela   

…………………………………………… 

                   adres 

 

Pani – Pan 

                                                            …………………..……………….. 

Dyrektor Szkoły 

                                                        ………………………………………. 

   w ……………………………………….. 

WNIOSEK                                                                                                               

o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela 

kontraktowego 
 Na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta 

Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.191 ze zm. ), w związku                    

z otrzymaną w dniu ………………………………. pozytywną oceną mojego 

dorobku zawodowego za okres stażu, proszę o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego o nadanie mi stopnia nauczyciela kontraktowego. 

  Do wniosku załączam następującą dokumentację : 

1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, 

2. zaświadczenie Dyrektora Szkoły ……………………………………………. 

w ……………………………………………………………….………………..             

    o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania  

    stażu.  

 

  Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela 

proszę o powołanie w skład Komisji Kwalifikacyjnej, rozpatrującej wniosek o 

mój awans na stopień nauczyciela kontraktowego, przedstawiciela 

nauczycielskiego związku zawodowego 

……………………………………………………………………………………. 

. 

 

[UWAGA !  Powyższy akapit jest życzeniem nieobowiązkowym. Można go 

pominąć.] 

 

 

        

 ……………………………………. 

podpis nauczyciela 

 

……………………………………………….  



 miejscowość   -   data                                                                                                                                

……………………………………………….                                                                                                          
pieczęć organu nadającego stopień  awansu zawodowego 

 

Arkusz analizy formalnej    -   nauczyciel stażysta                                                                                                                                                                     

Podstawa prawna : § 9 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r.  w 

sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 

2013 r. poz. 393) 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ………………………………………………………….... 

 

Data wpływu wniosku : …………………………………………………………………..…   

 

1. § 9 ust. 1 rozporządzenia :                                     
1). dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub 

poświadczone kopie tych dokumentów :  
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...…………………………………………………. 

 

2). zaświadczenie dyrektora szkoły z dnia ……………… zawierające 

informację o:   

     a). – wymiar zatrudnienia nauczyciela w dniu wydania zaświadczenia 
:………………………….……… 

-   nauczane przedmioty w dniu wydania zaświadczenia :  
               ……………………………………………………………………………………….. 

          -  wymiar zatrudnienia w okresie odbywania stażu: 
…………………………………… 

          -  nauczane przedmioty w okresie odbywania stażu:  
              ……………………………………………………………………………………… 

     b) data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego : ……………..………………. 

 c) data złożenia przez nauczyciela sprawozdania w realizacji planu rozwoju  

zawodowego: ……………………………… .  

d) uzyskana przez nauczyciela ocena dorobku zawodowego : 

           ocena pozytywna  -  negatywna wydana w dniu : ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Stwierdza się, że wniosek wraz z dokumentacją przedłożony przez Panią – 

Pana………………………………………………………….….. 

    ubiegającą  -  ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego : 

 

    a). spełnia wymogi formalne, określone w § 9 ust. 1 rozporządzenia MEN. 

         Termin postępowania kwalifikacyjnego wyznaczono na dzień  
…………………………………………………………… . 

    b). nie spełnia wymogów formalnych, określonych w § 9 ust. 1 

rozporządzenia:  

         ( wymienić stwierdzone braki )  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wskazanych braków 

formalnych   pismem z dnia …………………………………. nr 

…………………………………….,w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. 

 

 

POUCZENIE : Nieusunięcie stwierdzonych braków w określonym terminie 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

 

 

 
……………………………………………..………..……… 
              pieczęć i podpis dyrektora 

 

 
……………………………………….  

 miejscowość  -  data                                                                          

 

 



……………………………………………….                                                                              

……………………………………….                                        miejscowość   -   data                                                                                                                                                                  

pieczęć organu nadającego stopień  

awansu zawodowego 

 

Arkusz analizy formalnejII ( po uzupełnieniu braków ) -   nauczyciel stażysta                                                                                                                                                                     

Podstawa prawna : § 9 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli                ( Dz. U. z 2013 r. poz. 393 ) 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ………………………………………………………….... 

Data wpływu wniosku : …………………………………………………………………..…   

Data wpływu uzupełnionego wniosku: ………………………………………...………… 

 

1. § 9 ust. 1 rozporządzenia :                                     

1). dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub 

poświadczone kopie tych dokumentów :  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2). zaświadczenie dyrektora szkoły z dnia ……………… zawierające 

informację o:   

     a). – wymiar zatrudnienia nauczyciela w dniu wydania zaświadczenia 
:……………………………………… 

              -   nauczane przedmioty w dniu wydania zaświadczenia : 

……………………………………….…………………………………………………………….. 

          -  wymiar zatrudnienia w okresie odbywania stażu: 
……………………………… 

          -  nauczane przedmioty w okresie odbywania stażu:  
…………………………………………….…………………………………………………………. 
     b). data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego : 

………………………………. 

     c). data złożenia przez nauczyciela sprawozdania w realizacji planu rozwoju 

zawodowego: ……………………………… .  

     d). uzyskana przez nauczyciela ocena dorobku zawodowego : 

           ocena pozytywna  -  negatywna wydana w dniu : 

………………………………. 

 

2. Stwierdza się, że wniosek wraz z dokumentacją przedłożony ponownie przez 

Panią – Pana ………………………………………………………….….. 

    ubiegającą  -  ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego : 

 



    a). został uzupełniony i spełnia wymogi formalne, określone w § 9 ust. 1 

rozporządzenia MEN. 

         Termin postępowania kwalifikacyjnego wyznaczono na dzień  

…………………………………………………………… . 

 

    b). ponownie nie spełnia wymogów formalnych, określonych w § 9 ust. 1 

rozporządzenia:  ( wymienić ponownie stwierdzone braki )  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.   

Wniosek wraz z załącznikami zostanie odesłany do dyrektora szkoły – 

placówki, który wyda decyzję odmawiającą nadania stopnia nauczyciela 

kontraktowego na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. 

 

 

 
………………………………..………                      ……………………………………….  

                       miejscowość  -  data         pieczęć i podpis dyrektora                          

lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej 

 

powołanej przez Dyrektora…………………………………………………….…………… 

do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnegona wniosek Pani – 

Pana ………………………………………………………………………………………………… 

ubiegającej – ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 

 

Nr wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego : 
…………………………………. 

Data wpływu wniosku : …………………………………………………………………..….. 

Data posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej : ……………………………………….. 

Miejsce posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej : ……………………………………. 

 

Informacja o wnioskodawcy :  

Data i miejsce urodzenia : …………………………………………………………………… 

Miejsce pracy : ……………………………………………………………………………….. 

 

Zajmowane stanowisko : …………………………………………………………………….. 

 

Wymiar zatrudnienia :……………………………… . 
 

I.  Skład Komisji :  

 

1. ……………………………………………..Dyrektor – przewodniczący Komisji 
                       ( imię i nazwisko ) 

2.……………………………………………..nauczyciel……………………………… 
                            ( imię i nazwisko )                                        (kwalifikacje, stopień awansu) 

3.……………………………………………..opiekun stażu…………………………….. 

                       ( imię i nazwisko )                                                                 ( kwalifikacje ) 

4.……………………………………………..przedstawiciel związku zawodowego 
                       ( imię i nazwisko ) 
………………………………………………………………………………………………………… 

( nazwa związku zawodowego ) 

 

  Komisja postanowiła podjąć postępowanie kwalifikacyjne                             

w związku  z obecnością wymaganego kworum do podejmowania 

rozstrzygnięć (2/3 składu komisji). 

Nieobecni : 

1. ……………………………………………….. 

                                   ( imię i nazwisko ) 

2. ……………………………………………….. 

                                   ( imię i nazwisko ) 

 

 

W pracach Komisji w charakterze obserwatorów uczestniczą : 



 

Przedstawiciel …………………………………..... - …………………………………………. 

                                            ( nazwa organu prowadzącego )   ( imię i nazwisko ) 

 

Przedstawiciel ……………………………………. - …………………………………………. 

                              (nazwa organu sprawującego nadzór ped.)                 ( imię i nazwisko )  

 

 

Wszyscy obecni na posiedzeniu Komisji oświadczyli, że : 

a). znane im są przepisy o ochronie danych osobowych i zobowiązują się do 

przestrzegania ich postanowień oraz zachowania w tajemnicy wszystkich 

danych, co do których mieli dostęp w związku z pracami Komisji 

Kwalifikacyjnej, 

b). nie występują ani też nie są im znane okoliczności, które mogą wywołać 

wątpliwości co do ich bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o awans 

zawodowy wyżej wymienionego wnioskodawcy i powodować ich 

wyłączenie z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 § 1 pkt 1 i pkt 7 k.p.a. 

 

Analiza formalna wniosku i dołączonej dokumentacji dokonana została w dniu: 
................................................. 

Nie stwierdzono braków formalnych we wniosku i dołączonej dokumentacji 

(protokół w zał.) 

 

II. Prezentacja przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju 

zawodowego ( § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN)    Uwagi : 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………………………. 

 

III. Pytania członków Komisji ( dotyczą wymagań określonych w § 6 ust. 2 

      rozporządzenia MEN ):  
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

IV. Uwagi na temat udzielonych odpowiedzi : 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

V. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przystąpiono do oceny 

punktowejspełniania przez Panią – Pana…………………………………..………… 

wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

      Każdy członek Komisji wpisał na karcie oceny własną ocenę punktową 

w skali 0 – 10oraz uzasadnił ją, a także podpisał własnym imieniem i 

nazwiskiem.  

 

Liczba punktów przyznana przez poszczególnych członków Komisji 

Kwalifikacyjnej : 

 

1. ............................................................................. 
 
2. ............................................................................. 

 

3. ............................................................................. 
 

4. .............................................................................. 
 

       Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych 

członków Komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów. Odrzuca się 

jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową. 

 

Odrzucono ocenę najwyższą:   

 

Odrzucono ocenę najniższą: 

 

Stwierdza się, że średnia arytmetyczna punktów wynosi  
..................................................... 

Zgodnie z § 13 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 

393) nauczyciel uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona 

średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7. 

Do protokołu dołączono karty ocen indywidualnych. 

 

VI. Uzasadnienie oceny punktowej : 
....................................................................................................................................................... 



....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

           Na podstawie § 13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia  1 marca    2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 

przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) 

 

Pan/i ................................................................................................................................................. 

uzyskał/a akceptację            nie uzyskał/a akceptacji 

Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Podpisy członków komisji: 

1. Przewodniczący Komisji   
 

.................................................................................... 

2. Członek Komisji  - nauczyciel                               
 

.................................................................................... 

3. Członek Komisji – opiekun stażu   

 

.................................................................................... 

4. Członek Komisji – przedst. związku zaw.             
 

....................................................................................... 

 

Obserwator: ............................................................................................. 

 

Obserwator : ……………………………………………………………  

 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKÓŁU POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 



POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA 

 

.......................................................................................................................................................

.nazwa szkoły – placówki 

                              WZÓR nr 1 

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY PUNKTOWEJ 

          

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA 

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 

 

przez 

Panią – Pana ................................................................................................................... 
imię ( imiona )  i nazwisko 

Nr wniosku: ...................................................................................................................... 
 

PRZYZNANA KOŃCOWA LICZBA PUNKTÓW  ( 0 – 10 ) 
 

 

 

 

UZASADNIENIE: 
  Lp. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W § 6 ust. 2  

oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. 

OCENA 

PUNKTOWA 

   1. Ocena przedstawionego sprawozdania z realizacji planu 

rozwoju zawodowego 

 

   2.  Ocena znajomości organizacji, zadań i zasad 

funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 

 

   3.  Ocena umiejętności prowadzenia zajęć w sposób 

zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, 

w której nauczyciel odbywał staż 

 

   4.  Ocena znajomości środowiska uczniów, ich problemów oraz 

umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów 

 

 

   5.  Ocena umiejętności omawiania prowadzonych i 

obserwowanych zajęć 

 

 

 

 

      

 ..................................................................... 

imię i nazwisko członka Komisji  

      

 ........................................................................... 

  podpis członka Komisji 

 

 



ZAŁĄCZNIK DO PROTOKÓŁU POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA 

 

....................................................................................................................................................... 

nazwa szkoły – placówki 

 

                          WZÓR nr 2 

 

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY PUNKTOWEJ 

 

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA 

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 

 

przez 

Panią – Pana ..................................................................................................................... 
imię ( imiona )  i nazwisko 

Nr wniosku: ...................................................................................................................... 
 

PRZYZNANA  LICZBA PUNKTÓW  ( 0 – 10 ) 
 

 

 

 

 

UZASADNIENIE: 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

      

 ...................................................................... 

 imię i nazwisko członka Komisji  

      

 ....................................................................... 

podpis członka Komisji 

 

 



OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE STRUKTURY 

„KARTY INDYWIDUALNEJ OCENY PUNKTOWEJ” 

 
  Minister Edukacji Narodowej  nie ustalił  wzoru / struktury /      

„karty indywidualnej oceny punktowej” lecz w § 13 ust. 2 – 3 rozporządzenia z 

dnia  1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli zapisał, że  każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez 

nauczyciela wymagańniezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, 

w punktach według skaliod0  do  10  punktów. 
  Na podstawie liczby punktów przyznanych przez 

poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną 

punktów.... . 

 
  Proponuję   d w a   wzory „karty..”, do wyboru / według uznania / 

przez organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela 

kontraktowego lub postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

  We wzorze nr 1 oceniamy oddzielnie spełnienie przez nauczyciela 

każdego z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, 

zgodnie z treścią rozporządzenia MEN.  Każde z wymagań punktujemy w skali 

od 0 do 10, a końcowa liczba punktów wpisana   w „okienku” jest średnią 

arytmetyczną przyznanych przez danego członka komisji ocen cząstkowych / za 

poszczególne wymagania /.  Jest to sposób bardzo obiektywny, motywujący 

członków komisji oraz nauczyciela do stawiania pytań i udzielania odpowiedzi 

bezpośrednio związanych z realizacją wszystkich niezbędnych wymagań 

określonych w rozporządzeniu. Nieco czasu wymaga policzenie średniej do 

„okienka”. 

  We wzorze nr 2 oceniamy całość wypowiedzi nauczyciela, a jedyną 

i ostateczną ocenę punktową / w skali od 0 do 10 punktów / wpisujemy w 

„okienku”.  W uzasadnieniu opisujemy poziom spełnienia niezbędnych 

wymagań określonych w rozporządzeniu.  Minusem tego jest możliwość 

odejścia od wymagań określonych przez ministra, tak w wypowiedzi 

nauczyciela, jak również w stawianych przez członków komisji pytaniach.  

A tego zrobić nie wolno, gdyż protokół postępowania musi w swej treści 

potwierdzić spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań. 

WYBORU KARTY DOKONAJ SAM lecz pamiętaj, że oceniasz spełnienie 

przez nauczyciela WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH WYMAGAŃ. 
 

 
 



WZÓRZAŚWIADCZENIAO UZYSKANIU AKCEPTACJI 
 

 

ZAŚWIADCZENIE 
 

 

Na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela   (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.¹)  komisja kwalifikacyjna 

powołana przez …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….……………. 

(nazwa organu, który powołał komisję) 

 

zaświadcza, 
że Pan/Pani ……………………………………………………………..............…………. 

(imię i nazwisko) 
 

urodzony (-na)  …………………………………………………………………....…….. 

(data i miejsce urodzenia) 
 

po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego uzyskał (a) w dniu 

…..............................................................akceptację komisji kwalifikacyjnej  na stopień 

nauczyciela kontraktowego 
 
 

nr ………………… 

 

        przewodniczący  

            komisji kwalifikacyjnej 

 

 

       ……………………………… 
       pieczęć i podpis 

 
 

………………………           ……………………… 
           miejscowość                                  data 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

¹  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1198  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                                                       WZÓR 

        rejestr wydanych zaświadczeń 

...........................................................    / Prowadzi dyrektor szkoły/ 

       pieczątka szkoły – placówki 

 

 

 

 

REJESTR 
zaświadczeń nauczycieli, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego  

przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora .................................. 

otrzymali stopień nauczyciela kontraktowego 
 

 

LP 

IMIONA i 

NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 

 

KWALIFIKACJE 

   PRZEDMIOT 

DATA i 

MIEJSCE 

URODZENIA 

 
DATA ROZMOWY 

KWALIFIKACYJNEJ 

 
NR 

ZAŚWIADCZ 

 

PODPIS 

NAUCZ. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 8. 

 9. 

10.

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

      

 

Podstawa prawna: 

Art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR 



 

....................................................................... 

(nazwa organu nadającego stopień 

 awansu zawodowego nauczyciela) 
 

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 
 

  Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.¹) po przeprowadzeniu 

postępowania kwalifikacyjnego na wniosekzłożonyw dniu ..................................... i 

uzyskaniuzaświadczenia nr ........... z dnia ........................... o akceptacjiKomisji 

Kwalifikacyjnej powołanej przez ........................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

                                                        (nazwa organu, który powołał komisję) 

nadaję Panu/Pani ............................................................................................................................ 

                                                                             (imię i nazwisko) 

urodzonemu(ej) ............................................................................................................................... 

                                                                      (data i miejsce urodzenia) 

stopień nauczyciela kontraktowego 
 

Posiada Pan/Pani wykształcenie
3) ........................................................................................... 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie 

do
4)..........................................................................................................................................................

.......  

( wpisać nazwę organu prowadzącego szkołę – placówkę ) 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

Nr ........... 

 

 
                                                                 (pieczęć urzędowa)5) 

 

 

                                                                                                  ............................................................................... 

                                                  (podpis i pieczęć organu  nadającego stopień awansu 

                                                                        zawodowego nauczyciela) 
 

........................................ , .......................... 

       (miejscowość)            (data) 
 

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego wzałączeniu 

( strona druga dokumentu ). 
 

______ 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1198  

2) Wpisać stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego  albo dyplomowanego. 

3) Wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym   przygotowaniu pedagogicznym. 

4) Wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela. 

5) Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania   pieczęci urzędowej. 

 



 

BARDZO WAŻNE ! 

 Jeżeli nauczyciela, który zdobył stopień nauczyciela 

kontraktowego,  ponownie zatrudnimy u nas, to należy go 

zatrudnić na czas nieokreślony. 

WYJĄTKI: 

 - nie mamy miejsca na zatrudnienie tego nauczyciela: 

     (to go nie zatrudniamy), 

 - zatrudniamy go na zastępstwo: 

     (zatrudniamy go na czas określony). 

 

BARDZO WAŻNE ! 
 Jeżeli nauczyciel, którego zatrudnimy na czas nieokreślony 

spełnia warunki do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie, to” 

 - pouczamy go, by napisał podanie, 

 - zlecamy wypłatę zasiłku. 

 

WARUNKI WYPŁATY: 
 

art. 61 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  

a) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska; 

b) uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od 

dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole; 

c) zatrudniony jest w wymiarze co najmniej 1/2 etatu; 

d) złożył wniosek o zasiłek w ciągu roku od dnia uzyskania stopnia 

nauczyciela kontraktowego; 

e) pierwsza praca w życiu podjęta została w szkole. 

Art. 91b. 1. Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 

połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się przepisów 

art. 54-61, 71, 72 i 86-91. 

WAŻNY ZAPIS W USTAWIE o SYSTEMIE OŚWIATY: 

 

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego 

określenia o: 



1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole; 
 

     ………………………………dnia………………….……… 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

   imię i nazwisko, adres nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pani – Pan 
      ……………………………………………….. 

      Dyrektor Szkoły – Przedszkola 

 
      ………………………………………………… 

      W …………………………………………….. 

 

  Uprzejmie proszę o wypłacenie mi zasiłku na 

zagospodarowanie, zgodnie z przepisem umieszczonym w art. 61 

ustawy Karta Nauczyciela. 

  Nadmieniam, że w dniu …………………. uzyskałam 

stopień nauczyciela kontraktowego, a po ukończeniu studiów 

pierwszą w życiu pracę podjęłam w szkole – przedszkolu. 

 
       ………………………………………….. 

                        podpis nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

rozpoczyna awans na stopień nauczyciela mianowanego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obowiązująca dokumentacja z zakresu 

ochrony danych osobowych 

 
Podstawa prawna: 

Dz.U. z 2014.1182 

USTAWA 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity) 

(zmiany: Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) 
 

Dz. U. z 2006.90.631 

USTAWA 
z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych
1)

 
(tekst jednolity) 

 
Dz.U.2010.182.1228 

USTAWA 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych
1)

 
(Dz. U. z dnia 1 października 2010 r.) 

 

 

Dz.U.2014.1934 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
z dnia 10 grudnia 2014 r. 

w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora 

bezpieczeństwa informacji 
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014 r.) 

 

 



 
Dz.U.2004.100.1024 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
(Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) 

 

 

Dz.U.2008.229.1536 

  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 
z dnia 11 grudnia 2008 r. 

w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu 

Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.) 

 

 

 

PAMIĘTAJ ! 
                 Brak dokumentacji może łączyć się z karami od 10.000 

do 50.000 złza każde uchybienie w związku z niewykonaniem 

decyzji administracyjnych.   
PODSTAWA PRAWNA: 
 

Dz.U.2014.1619 

USTAWA 
z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jednolity) 

 

Art.121.§1. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w 

tej samej lub wyższej kwocie, z zastrzeżeniem § 4. 

 

§2. Z zastrzeżeniem § 5 każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać 

kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50 000 zł. 
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Dz.U.2010.182.1228 
USTAWA 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych
1)

 
(Dz. U. z dnia 1 października 2010 r.) 

 

Art. 21.4. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo 

zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji 

niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" może nastąpić po: 

1)pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, 

jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa; 

2) odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

 
 

ustawaKodeks karny 
art. 266 

§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie 

nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub 

„poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może 

narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 
 

§2 – Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie 

nieuprawnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową lub 

informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie 

chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
 

§3 – Ściganie przestępstwa określonego w §1 następuje na wniosek 

pokrzywdzonego. 

<<<<<@@@>>>>> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miejscowość, dnia …………………… 

 

……………………………………………………………………….……………… 

Nazwa jednostki organizacyjnej upoważniającej osobę 

do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 

 

 

UPOWAŻNIENIE  nr…………………. 

DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH                                                       

O KLAUZULI „ZASTRZEŻONE” 

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.                             

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228) 

upoważniam do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 

tajności „zastrzeżone” następującą osobę:  

 

1. Imię (imiona)  …………………………………………………………..………  

2. Nazwisko (w tym przybrane)  …………………………………….………… 

3. Nr PESEL  .…………………………….…………………………..…..………… 

4. Imię ojca ………………………………………………..……………..…………. 

 

Niniejsze upoważnienie dotyczy …............................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 Wydano na okres: 

 zatrudnienia 

 
…………………………………………………………………….…………………………………… 

pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej 

 

Potwierdzam odbiór : 
 

………………………………………………. 

data i czytelny podpis pracownika 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



FILMOWANIE i FOTOGRAFOWANIE UROCZYSTOŚCI 

SZKOLNYCH, a OCHRONA WIZERUNKU 
 

USTAWA 
z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
 

tekst jedn.: Dz. U. z 2006.90.631 

Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji 

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim 

przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest 

wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

1)  osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z 

pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, 

społecznych, zawodowych; 

2)  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, 

krajobraz, publiczna impreza. 

 

 

KOMENTARZ  DO USTAWY: 
Wolno nam filmować i fotografować wszelkie uroczystości szkolne, lecz 

należy pamiętać, że: 
 

- w podpisach używamy imion i nazwisk aktorów, reżyserów tylko wtedy, 

gdy w zbiorach szkoły posiadamy oświadczenie rodzica, pełnoletniego 

ucznia, nauczyciela wyrażające zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych podczas kreowania pozytywnego wizerunku; 
 

- jeżeli powyższej zgody nie posiadamy, wolno nam fotografować i 

filmować uroczystości szkolne, gdzie każda z osób stanowi szczegół 

ujętej całości bez podpisu z użyciem imienia i nazwiska. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PRZYGOTOWUJEMY PROCEDURY 

ochrony danych osobowych 

PAMIĘTAJ ! 
Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony 

pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 

<<<<<@@@>>>>> 
  

PIERWSZY KROK  -  powołujemy ABI 
 

Podstawa prawna: 
Dz.U.2014.1182  z dnia 3 września 2014 r. 

 

USTAWA 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity) 

(zmiany: Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z dnia 27 listopada 2014 r.) 

 

 

Art. 36a. [dodano od 1 stycznia 2015 r.]  

1. Administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa 

informacji. 

6. Administrator danych może powołać zastępców administratora 

bezpieczeństwa informacji, którzy spełniają warunki określone w ust. 5. 

 

  

POWOŁUJEMY ABI 
 

i 

 

POWOŁUJEMY ASI 
 

 

 

 



 
Zarządzenie nr ……/2015 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr … im. ………………….. 

w ……………………………………….. 

z dnia …………………………                                                                                       

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

 

       Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze  

zm.) w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182 ze zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) oraz rozporządzenia MSWiA 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100 

poz.1024) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

W celu zapewnienia na terenie Szkoły Podstawowej nr …………... 

im. ……………. w ………………………., zgodnego z prawem 

przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

prowadzenia rejestru zbiorów przetwarzanych danych osobowych, 

powołuję z dniem …………………. na stanowisko Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Panią – Pana 

……………………………………………………………………... , 

zatrudnioną (-ego) w tut. Szkole na stanowisku ……………….…… 

………………………………………………………………………               

na podstawie umowy o pracę na czas ……………………….. .  

 

§ 2. 

Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności ABI stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ……………………….. 2015 r. 

 

 
…………………………………….……………………. 

pieczęć i podpis Administratora Danych Osobowych 

 



 

Załącznik do zarządzenia nr …/2015 

Dyrektora Szkoły Podstawowej ……………….. 

ZAKRES CZYNNOŚCI ABI 
…………………………………………………………………………………………….. 

imiona i nazwisko ABI 

 

Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy: 
 

1.  nadzór nad wdrożeniem stosownych środków fizycznych, a także 

organizacyjnych i technicznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych 

osobowych; 
 

2.  nadzór nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń, w tym także nad 

prowadzeniem ewidencji z zakresu danych osobowych; 
 

3.  nadzór nad udostępnianiem danych osobowych osobom upoważnionym 

przez ADO; 
 

4.  przygotowanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizujących  

zbiorów danych oraz prowadzenie innej korespondencji z GIODO; 
 

5.  uzgodnienie z ADO wzorów dokumentów dotyczących ochrony danych 

osobowych, opracowanie wymaganej dokumentacji o której mowa w art. 36  

ust. 2 ustawy, oraz  nadzór nad przestrzeganiem zasad w niej określonych; 
 

6.  prowadzenie i aktualizacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania 

danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych; 
 

7. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora 

danych osobowych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, 

zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 

pkt 2-4a i 7 ustawy. 
 

8.  podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub 

podejrzenia naruszenia systemu informatycznego; 
 

9.  prowadzenie ewidencji osób upoważnionych przez ADO do przetwarzania 

danych osobowych; 
 

10.  występowanie do administratora danych osobowych  (na podstawie 

złożonych wniosków) o : 

a)  nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

b)  zmianę obowiązków pracownika  upoważnionego do przetwarzania  

danych osobowych; 

c)  odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 
 



 

11. bieżąca współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego (ASI),                         

w tym przekazywanie informacji o: 

a)  nadaniu identyfikatora oraz przyznaniu hasła osobie upoważnionej do  

przetwarzania danych osobowych; 

b)  zablokowaniu i wyrejestrowaniu użytkownika systemu informatycznego; 
 

 12. bieżące zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;  
 

13. przygotowanie materiałów szkoleniowych i organizowanie szkoleń                           

z zakresu ochrony danych osobowych; 
 

14.bieżące monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych                          

z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie 

sprawozdania dla administratora danych; 

 

15. przeprowadzanie wraz z ADO wewnętrznych audytów przestrzegania przepisów 

polityki bezpieczeństwa (minimum raz w roku) oraz sporządzenie sprawozdania 

z tego audytu; 

 

16. na polecenie GIODO dokonanie sprawdzenia na terenie  Szkoły zgodnego              

z przepisami przetwarzania danych osobowych oraz opracowanie i złożenie do 

ADO sprawozdania z powyższego sprawdzenia. ADO po dokonaniu akceptacji, 

przesyła sprawozdanie do GIODO; 

 

17. wraz z ADO udzielenie wyjaśnień dla GIODO dot. rzetelności sporządzonego 

powyższego sprawozdania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….…………… 

pieczęć i podpis administratora danych osobowych 

 

 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania: 

 
………………………………………………………….. 

data i podpis ABI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zarządzenie nr ……/2015 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr … im. ………………….. 

w ……………………………………….. 

z dnia …………………………                                                                                       

w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego 

 

       Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze  

zm.) w związku z art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182 ze zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) oraz rozporządzenia MSWiA 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100 

poz.1024) zarządzam, co następuje:  

 
 

§ 1. 

W celu zapewnienia na terenie Szkoły Podstawowej w …………….. 

zgodnego z prawem przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych, powołuję  z dniem …………………. na stanowisko 

zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 

odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie systemu 

teleinformatycznego oraz zabezpieczenie technicznych i 

organizacyjnych środków ochrony stosowanych w tym systemie, 

zwanego Administratorem Systemu Informatycznego (ASI) Panią – 

Pana ………………………………………………………... , 

zatrudnioną (-ego) w tut. Szkole na stanowisku ……………………… 

………………………………………………………………………… 

na podstawie umowy o pracę na czas ……………………….. . 

 

§ 2. 

Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności ASI stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ……………………….. 2015 r. 
 

 

…………………………………….……………………. 



pieczęć i podpis Administratora Danych Osobowych 

Załącznik do zarządzenia nr …/2015 

Dyrektora Szkoły Podstawowej ……………….. 

 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI ASI 
…………………………………………………………………………………………….. 

imiona i nazwisko ASI 

 

Do zadań administratora systemu informatycznego należy: 
 

 1. nadzorowanie pracy serwerów i poszczególnych komputerów; 

 2. pomoc w instalowaniu i kasowaniu kont użytkowników; 

 3. konfiguracja komputerów; 

 4. instalowanie oprogramowania; 

 5. dbanie o bezpieczeństwo systemu oraz zawartych w systemie danych; 

 6. nadzorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości; 

 7. asystowanie i współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach 

instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych; 

 8. dbanie o poufność w zakresie transmisji plików zawierających dane 

osobowe; 

 9. współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który z 

upoważnienia Administratora Danych Osobowych (ADO) jest bezpośrednim 

przełożonym. 

 

 
…………………………………………….…………… 

pieczęć i podpis administratora danych osobowych 

 

 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania: 

 
………………………………………………………….. 

data i podpis ASI 

 

 

 

 

…………………………, dnia ……………..………………… 
 

 
 

 

 



DRUGI  KROK : zgłaszamy ABI do GIODO 
......................, dnia ................................ r. 

Szkoła Podstawowa 
.........................................  

ul. ...................................  
........................................  

   

Nasz znak: …………………………… 

  

  

  

Biuro Generalnego 

Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych  

Departament Rejestracji 

Zbiorów Danych 

Osobowych  

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

  
Na podstawie art. 46 b  ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w załączeniu 

przesyłam do rejestracji zgłoszenie powołania z dniem ………………….…………… 

w Szkole Podstawowej………………………………………………………administratora 

bezpieczeństwa informacji. 

   

   

   

Z poważaniem 

   
........................................................................................................ 

pieczęć i podpis administratora danych osobowych  

   

   
Załączniki:  

1)   Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji  

 

 

 

 

 



 
ZGŁOSZENIE  

POWOŁANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI DO REJESTRACJI 

GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 Data wpłynięcia zgłoszenia: ........................................................ 

 (wypełnia Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)* 
Część A. Oznaczenie administratora danych 
 

Nazwa administratora danych i adres jego siedziby albo nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania 

administratora danych oraz nr REGON – jeżeli został nadany. 

 
1. Administrator:   
  
   

2. REGON:   
   

3. Adres:   
   

ulica:   
   

nr domu:  nr lokalu:   
   

kod pocztowy:   
   

miejscowość:   

   
 

Część B. Dane osobowe administratora bezpieczeństwa informacji i data jego powołania 
 

   
1. Imię i nazwisko:   

   
2. Numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwa i seria/nr dokumentu stwierdzającego tożsamość:  

PESEL:    
    

nazwa dokumentu tożsamości:  seria/nr dokumentu tożsamości:   
    

3. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż wskazany w części A zgłoszenia:  
  

ulica:   
   

nr domu:  nr lokalu:   
    

kod pocztowy:     
   

miejscowość:   

   
  

4. Data powołania administratora bezpieczeństwa informacji:    

  

 



 
Część C. Oświadczenie administratora danych o spełnieniu przez administratora bezpieczeństwa 

informacji warunków określonych w ustawie 
 

Oświadczam, że administrator bezpieczeństwa informacji wskazany w części B zgłoszenia**: 

 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

 posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, 

 nie był karany za umyślne przestępstwo, 

 podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej 

administratorem danych. 

 

 (data, podpis i pieczęć administratora danych)* 

Objaśnienia: 

* Pola nie należy wypełniać, jeżeli zgłoszenie doręczone jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

** W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy zakreślić kwadrat literą „X”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JEŻELI ZAJDZIE KONIECZNOŚĆ ODWOŁANIA 

ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA 

INFORMACJI  … . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
......................, dnia ................................ r. 

Szkoła Podstawowa 
.........................................  

ul. ...................................  
........................................  

   

Nasz znak: …………………………… 

  

  

  

Biuro Generalnego 

Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych  

Departament Rejestracji 

Zbiorów Danych 

Osobowych  

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

  
Na podstawie art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w załączeniu 

przesyłam zgłoszenie odwołania z dniem …………………………….….……………         

w Szkole Podstawowej ………………………………………………………administratora 

bezpieczeństwa informacji. 

W związku z tym prosimy o uaktualnienie zgłoszenia dokonanego w dniu 

.......................................... (nr......................) poprzez wykreślenie 

dotychczasowych wpisów, a naniesienie przesłanych zmian.   

   
   

   

Z poważaniem 

   

.................................................................................. 
pieczęć i podpis administratora danych osobowych  

   

   

Załączniki:  

1)   Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji  

 

 

 



 

 
ZGŁOSZENIE 

ODWOŁANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI DO REJESTRACJI 

GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 Data wpłynięcia zgłoszenia: ........................................................ 

 (wypełnia Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)* 

Część A. Oznaczenie administratora danych 
 

Nazwa administratora danych i adres jego siedziby albo nazwisko, imię i adres zamieszkania administratora 

danych oraz nr REGON – jeśli został nadany. 
 

1. Administrator:   

   

2. REGON:   
   

3. Adres:   

   

ulica: 

  

   

nr domu: 
 

nr lokalu: 
  

   

kod pocztowy: 
  

   

miejscowość:   
  
   

 

Część B. Dane osobowe administratora bezpieczeństwa informacji 
 

   
1. Imię i nazwisko:   
   

2. Numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwa i seria/nr dokumentu stwierdzającego tożsamość: 
 

PESEL:    

    

nazwa dokumentu tożsamości:  seria/nr dokumentu tożsamości:   

    

 

Część C. Data i przyczyna odwołania administratora bezpieczeństwa informacji 
 

   
1. Data odwołania administratora bezpieczeństwa informacji:   

   

2. Przyczyna odwołania administratora bezpieczeństwa informacji: 
 

   

  

  

 

 

 (data, podpis i pieczęć administratora danych)* 

Objaśnienia: 

* Pola nie należy wypełniać, jeżeli zgłoszenie doręczone jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

 

 
 

 



 

TRZECI KROK 
  

Zanim przystąpimy do budowania dokumentacji z zakresu 

ochrony danych osobowych, musimy szkolną dokumentację 

zawierającą dane osobowe podzielić na określone zbiory. 

   
WZÓR 

WYKAZ ZBIORÓW DOKUMENTÓW 

ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE 
Zespół Szkół …………………………………. w…………………………… 

Lp

. 

Nazwa 

zbioru  opis 

Podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Struktura 

zbioru 

Progra

m 

Czy zgłosić 

do GIODO? 

1. Księga 

ewidencji dzieci 

w szkole 

podstawowej - 

coroczna 

adnotacja o 

spełnianiu przez 

dziecko 

obowiązku 

szkolnego w tej 

albo innej szkole 

§ 4 ust. 1 

rozporządzenia MEN 

z dnia                             

29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170) 

imię (imiona) i 

nazwisko, datę i 

miejsce urodzenia,       

nr PESEL, adres 

zamieszkania 

dziecka, a także 

imiona i nazwiska 

rodziców 

(prawnych 

opiekunów) oraz 

adresy ich 

zamieszkania. 

  

 

 

TAK 

2. Księga 

ewidencji dzieci 

i młodzieży  w 

gimnazjum - 

coroczna 

adnotacja o 

spełnianiu przez 

dziecko 

obowiązku 

szkolnego w tej 

albo innej szkole 

§ 5 ust. 1 

rozporządzenia MEN 

z dnia                             

29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170) 

imię (imiona) i 

nazwisko, datę i 

miejsce urodzenia,                           

nr PESEL, adres 

zamieszkania 

dziecka, a także 

imiona i nazwiska 

rodziców 

(prawnych 

opiekunów) oraz 

adresy ich 

zamieszkania. 

  

 

 

TAK 



3. Karta zapisu 

dziecka do 

szkoły - 

informacje dot. 

ucznia 

przyjmowanego                     

do szkoły 

§ 4.1. rozporządzenia 

MEN z dnia 29 

sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170), 

art. 22 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty 

§ 1.1 pkt 1 

rozporządzenia MEN 

z dnia                            

14 kwietnia 1992 r.           

w sprawie warunków 

i sposobu 

organizowania nauki 

religii w publicznych 

przedszkolach i 

szkołach (tekst 

jednolity: Dz. U. 

1993 nr 83 poz. 390 

ze zm.) 

   
 

NIE 

(art. 43.1.    pkt 

4) 

4. Księga 

ewidencji 

uczniów                                           
- zbiór danych                       

o uczniach 

§ 6 ust. 1 

rozporządzenia MEN 

z dnia                             

29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170) 

art. 22 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty. 

imię (imiona) i 

nazwisko, datę i 

miejsce urodzenia,                   

nr PESEL, adres 

zamieszkania 

ucznia, imiona i 

nazwiska rodziców 

oraz adresy ich 

zamieszkania,                   

datę rozpoczęcia 

nauki w danej 

szkole oraz oddział, 

do którego ucznia 

przyjęto, datę 

ukończenia szkoły 

albo datę i 

przyczynę 

opuszczenia szkoły 

przez ucznia. 

 

 

 
Sekretaria

t 

Uczniowi

e 

Optivum 

Vulcan, 

ProgMan 

 

 

 

 

 
NIE 

(art. 43.1.                   

pkt 4) 



 

 

5. Dziennik 

lekcyjny - 

dokumentacja 

przebiegu 

nauczania w 

danym roku 

szkolnym 

§ 10 ust. 1 

rozporządzenia MEN 

z dnia                             

29 sierpnia 2014 r.            

w sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły            

i placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170) 

art. 22 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty. 

 

nazwiska i imiona 

uczniów, daty i 

miejsca urodzenia, 

adresy ich 

zamieszkania, 

imiona i nazwiska 

rodziców oraz 

adresy ich 

zamieszkania, 

adresy poczty 

elektronicznej 

rodziców i numery 

ich telefonów, 

jeżeli je posiadają, 

imiona i nazwiska 

nauczycieli 

prowadzących 

zajęcia edukacyjne. 

 

  

 
NIE 

(art. 43.1.                    

pkt 4) 

6. Dziennik zajęć                       

w świetlicy - 

dokumentowanie 

zajęć 

prowadzonych z 

uczniami w 

świetlicy w 

danym roku 

szkolnym, w tym 

zajęć opieki 

świetlicowej, o 

których mowa w 

art. 42 ust. 2 pkt 

2 lit. a ustawy z 

dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 

191). 

 

§ 11 ust. 1 

rozporządzenia MEN 

z dnia                             

29 sierpnia 2014 r.            

w sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170) 

 

imiona i nazwiska 

uczniów 

korzystających ze 

świetlicy, oddział, 

do którego 

uczęszczają, tematy 

przeprowadzonych 

zajęć, odnotowana 

obecność uczniów 

na poszczególnych 

godzinach zajęć. 

 

  

 
NIE 

(art. 43.1.                      

pkt 4) 

7. Dziennik innych 

zajęć - 

dokumentowanie 

innych działań 

dydaktycznych, 

wychowawczych 

i opiekuńczych, 

w szczególności 

zajęć z zakresu 

pomocy 

§ 13 ust. 1 

rozporządzenia MEN 

z dnia                             

29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji                          

nazwiska i imiona 

dzieci, uczniów, 

oddział, do którego 

uczęszczają, adresy 

poczty 

elektronicznej 

rodziców i numery 

ich telefonów, 

jeżeli je posiadają, 

indywidualny 

  

 
NIE 

(art. 43.1.                          

pkt 4) 



psychologiczno-

pedagogicznej 

oraz zajęć 

wynikających                   

z potrzeb i 

zainteresowań 

uczniów, o 

których mowa w 

art. 42 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 

r. - Karta 

Nauczyciela.                       

z przebiegu 

nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170) 

 

program pracy                    

z dzieckiem, 

uczniem, ocenę 

postępów i wnioski 

dotyczące dalszej 

pracy z dzieckiem, 

uczniem, 

odnotowuje się 

obecność dzieci, 

uczniów na 

zajęciach. 

 

8.  Dziennik zajęć 

pedagoga, 

psychologa, 

logopedy, 

doradcy 

zawodowego, 

terapeuty 

pedagogicznego 

 

§ 19 rozporządzenia 

MEN z dnia                             

29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170) 

 

imiona i nazwiska 

dzieci lub uczniów 

objętych różnymi 

formami pomocy, 

w szczególności 

pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną, 

informacje o 

kontaktach z 

osobami i 

instytucjami, z 

którymi 

współdziała przy 

wykonywaniu 

swoich zadań, 

  

 

 
NIE 

(art. 43.1.                  

pkt 4) 

9. Dziennik zajęć 

rewalidacyjno-

wychowawczych 

-  

dokumentowanie 

zespołowych lub 

indywidualnych 

zajęć 

rewalidacyjno-

wychowawczych 

dla dzieci i 

młodzieży z 

upośledzeniem 

umysłowym w 

stopniu głębokim 

 

 

§ 14 ust. 1 

rozporządzenia MEN 

z dnia                             

29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170) 

 

nazwiska i imiona 

uczestników zajęć, 

daty i miejsca ich 

urodzenia, adresy 

zamieszkania 

uczestników zajęć, 

nazwiska i imiona 

rodziców oraz 

adresy ich 

zamieszkania, 

adresy poczty 

elektronicznej 

rodziców i numery 

ich telefonów, 

jeżeli je posiadają, 

oraz odnotowuje 

się obecność 

uczestników zajęć 

na zajęciach, 

indywidualny 

program zajęć, a 

także opis 

przebiegu zajęć z 

każdym 

uczestnikiem zajęć. 

  

 

 
NIE 

(art. 43.1.                   

pkt 4) 



 

10. Arkusz ocen - 

dokumentacja 

wyników 

nauczania ucznia                              

w 

poszczególnych 

latach 

§ 15 ust. 1 

rozporządzenia MEN 

z dnia                             

29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170) 

 

Wpisów w arkuszu 

ocen ucznia 

dokonuje się na 

podstawie danych 

zawartych 

odpowiednio w 

księdze uczniów, 

dzienniku 

lekcyjnym, 

protokołach 

egzaminów 

klasyfikacyjnych i 

poprawkowych, 

protokołach 

sprawdzianów 

wiadomości i 

umiejętności, 

protokołach z prac 

komisji powołanej 

w celu ustalenia 

rocznej oceny 

klasyfikacyjnej 

zachowania, 

protokołach zebrań 

rady 

pedagogicznej, 

informacji o 

wyniku 

sprawdzianu, o 

którym mowa w 

art. 9 ust. 1 pkt 1 

ustawy, informacji 

o wyniku 

egzaminu, o 

którym mowa w 

art. 9 ust. 1 pkt 2 

ustawy, albo o 

zwolnieniu 

odpowiednio ze 

sprawdzianu lub 

egzaminu przez 

dyrektora 

okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, a 

także innych 

dokumentach 

potwierdzających 

dane podlegające 

wpisowi. 

Nauczyciel 

wypełniający 

arkusz ocen ucznia 

albo słuchacza 

potwierdza 

  

 

 

 

 
NIE 

(art. 43.1.                   

pkt 4) 



podpisem zgodność 

wpisów z 

dokumentami, na 

podstawie których 

ich dokonano. 

11. Księga arkuszy 

ocen - zbiór 

arkuszy ocen 

uczniów 

urodzonych w 

jednym roku, 

którzy ukończyli 

lub opuścili 

szkołę 

§ 16 ust. 1 

rozporządzenia MEN 

z dnia                             

29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170) 

Nazwiska i imiona, 

imiona rodziców, 

data urodzenia, 

miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania 

lub pobytu, nr 

PESEL, nr księgi 

uczniów, przebieg 

nauki, wyniki nauki 

  

 
NIE 

(art. 43.1.                    

pkt 4) 

12. Indywidualne 

teczki dla 

każdego dziecka 

lub ucznia 

objętego 

pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną 

 

§ 20 rozporządzenia 

MEN z dnia                             

29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170) 

 

dokumentacja 

badań i czynności 

uzupełniających 

prowadzonych w 

szczególności przez 

pedagoga, 

psychologa, 

logopedę, doradcę 

zawodowego, 

terapeutę 

pedagogicznego, 

lekarza oraz innego 

specjalistę, a także 

inną dokumentację 

związaną z 

udzielaniem 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

  

 

 
NIE 

(art. 43.1.                    

pkt 4) 

13. Ewidencja 

świadectw 

szkolnych 

§ 5.2 rozporządzenia 

MEN z dnia 28 maja 

2010 r. w sprawie 

świadectw, 

dyplomów 

państwowych i 

innych druków 

szkolnych 

(Dz. U. Nr 97, 

poz.624 oraz                                   

z 2012 r. poz.205 i   

z 2013 r.  poz. 384) 

 

imię (imiona) i 

nazwisko, nr  

PESEL ucznia 

albo absolwenta, 

numer wydanego 

dokumentu, datę 

odbioru 

dokumentu oraz 

podpis ucznia albo 

absolwenta. 

  
NIE 

(art. 43.1.                   

pkt 4) 



 

14. Arkusz 

dostosowania 

wymagań 

§ 6.1 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2007 r. w 

sprawie warunków i 

sposobu oceniania, 

klasyfikowania i 

promowania uczniów 

i słuchaczy oraz 

przeprowadzania 

sprawdzianów i 

egzaminów w 

szkołach publicznych 

(Dz.U. Nr 83 poz.562 

z późn. zm.) 

nazwisko, imię 

dziecka, imiona 

rodziców, data 

urodzenia miejsce 

urodzenia, numer 

opinii lub 

orzeczenia 

informacje dot. 

rozwoju dziecka, 

formy 

dostosowania 

wymagań 

 

 NIE 

(art. 43.1.                        

pkt 4) 

15. Ewidencja 

legitymacji 

szkolnych 

§ 5.2 

ROZPORZĄDZENI

A MINISTRA 

EDUKACJI 

NARODOWEJ z 

dnia 28 maja 2010 r. 

w sprawie 

świadectw, 

dyplomów 

państwowych i 

innych druków 

szkolnych 

(Dz. U. Nr 97, 

poz.624 oraz z 2012 

r. poz.205 i   z 2013 

r.  poz. 384) 

imiona, nazwisko, 

data urodzenia, 

adres 

zamieszkania,               

nr PESEL 

 NIE 

(art. 43.1.                       

pkt 4) 

16. Protokoły Rady 

Pedagogicznej - 

protokoły zebrań 

Rady 

Pedagogicznej 

art. 43.2 ustawy z 

dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty 

(tekst jedn.: Dz. U. z 

2004 r. nr 256, poz. 

2572, ze zmianami) 

imiona i nazwiska 

nauczycieli oraz 

uczniów, 

różnorodne dane 

osobowe i 

informacje  

niejawne 

  
NIE 

(art. 43.1. pkt 4) 

17. Okręgowa 

Komisja 

Egzaminacyjna 

Art. 41 ust.1 pkt 1 

rozporządzenia 

Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2007 r. w 

sprawie warunków i 

sposobu oceniania, 

klasyfikowania i 

promowania uczniów 

i słuchaczy oraz 

przeprowadzania 

sprawdzianów i 

egzaminów w 

szkołach publicznych 

(Dz.U. Nr 83 poz.562 

imiona i nazwiska 

uczniów, data i 

miejsce urodzenia, 

PESEL, płeć, 

dysleksja, 

mniejszość 

narodowa 

  

 
NIE 

(art. 43.1. pkt 4) 



z późn. zm.) 

18. Stypendia art. 90d, f, n,90g 

ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty 

(tekst jedn.: Dz. U. z 

2004 r. nr 256, poz. 

2572, ze zmianami) 

imiona nazwiska, 

data urodzenia, 

adres 

zamieszkania,   

 NIE 

(art. 43.1.                     

pkt 4) 

19. Wyprawka 

szkolna 

rozporządzenie Rady 

Ministrów z 29 lipca 

2014 r.  w sprawie 

szczegółowych 

warunków udzielania 

pomocy finansowej 

uczniom na zakup 

podręczników i 

materiałów 

edukacyjnych (Dz. 

U. poz. 1024). 

 imię, nazwisko 

ucznia, data 

urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres 

zamieszkania, 

imiona i nazwiska 

rodziców, adres 

zamieszkania, nr 

PESEL  rodzica, 

dziecka, dochód 

  
NIE 

(art. 43.1.                                  

pkt 4) 

20. Program                                               

„Owoce w 

szkole” 

Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi1) z 

dnia 29 sierpnia 

2014 r. w  sprawie 

szczegółowego 

zakresu zadań 

realizowanych przez  

Agencję Rynku 

Rolnego związanych                       

z wdrożeniem na 

terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej programu 

„Owoce i warzywa 

w szkole” (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1158) 

imię, nazwisko 

ucznia, klasa 
  

NIE 

(art. 43.1.                    

pkt 4) 

21. Program                                               

„Szklanka 

mleka” 

Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 

27 listopada 2009 r. 

zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie 

szczegółowych 

warunków i trybu 

wypłacania dopłaty 

krajowej oraz 

szczegółowego 

zakresu kontroli 

wykorzystania tej 

dopłaty  (Dz. U. z 

2009 r. nr 201, poz. 

1545 ze zm.) 

 

imię, nazwisko 

ucznia, klasa 
  

 

NIE 

(art. 43.1.                   

pkt 4) 



 

22. Dożywianie 

dzieci                             

w szkołach, 

przedszkolach 

 

UCHWAŁA Nr 221 

RADY 

MINISTRÓW 

z dnia 10 grudnia 

2013 r. 

w sprawie 

ustanowienia 

wieloletniego 

programu wspierania 

finansowego gmin 

w zakresie 

dożywiania „Pomoc 

państwa                          

w zakresie 

dożywiania” na lata 

2014–2020 

(Monitor Polski  z 

dnia 17 grudnia 2013 

r. poz.1024) 

 

imię, nazwisko 

ucznia, data 

urodzenia, adres 

zamieszkania, 

imiona i nazwiska 

rodziców, adres 

zamieszkania, 

dochód 

  

 
NIE 

(art. 43.1.                                   

pkt 4) 

23. Dokumentacja 

biblioteki 

szkolnej 

art. 67 ust.1 pkt 2 

ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty 

(tekst jedn.: Dz. U. z 

2004 r. nr 256, poz. 

2572, ze zmianami) 

Nazwisko, imię, 

adres zam., dane                    

owypożyczeniach 

MOL 

Optivum 
NIE 

(art. 43.1.                     

pkt 4) 

lub 

TAK,              

gdy 

czytelnikami są 

osoby inne, niż 

uczniowie i 

pracownicy 

szkoły 
24.  

 

 

Dokumentacja  

wycieczek 

szkolnych 

§ 7 ust.3 pkt 4 i pkt 5 

rozporządzenia 

Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z 

dnia 8 listopada 2001 

r. w sprawie 

warunków i sposobu 

organizowania przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

krajoznawstwa i 

turystyki. (Dz. U. nr 

135, poz. 1516, ze 

zm. w: 2014 r. poz. 

1150) 

 imiona nazwisko, 

klasa, data 

urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres 

zamieszkania,                    

nr PESEL ucznia; 

imiona, nazwiska 

kierownika 

wycieczki oraz 

opiekunów, imiona 

i nazwiska 

rodziców 

wyrażających 

zgodę; 

  
NIE 

(art. 43.1.                     

pkt 4) 

25.  

Ubezpieczenie 

uczniów 

 

Zgoda rodziców na 

zawarcie przez 

szkołę ubezpieczenia 

grupowego 

imiona, nazwiska, 

data urodzenia, 

adres zamieszkania 

lub pobytu 

  
NIE 

(art. 43.1.                    

pkt 4) 

26. Dokumentacja 

wypadków 

§ 43 ust. 3 

rozporządzenia 

imiona i nazwiska,                      

data urodzenia,                    
  



uczniów - 

informacje o 

wypadkach 

uczniów, 

protokoły 

wypadków 

Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z 

dnia 31 grudnia 2002 

r.      w sprawie 

bezpieczeństwa i 

higieny w 

publicznych i 

niepublicznych 

szkołach                               

i placówkach (Dz. 

U. z 2003 r. nr 6 

poz.69 ze zm.) 

adres zamieszkania 

lub pobytu, stan 

zdrowia 

NIE 

(art. 43.1.                                

pkt 4) 

27.  

 

Organizacja 

pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej                       

w szkole 

 

 

§ 3 ust. 1 

rozporządzenia 

MEN z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w 

sprawie zasad 

udzielania i 

organizacji pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej w 

publicznych 

przedszkolach,  

szkołach i 

placówkach (Dz. U. 

z 2013 r.                        

poz. 532) 

imiona i nazwiska 

uczniów, 

rozpoznanie i 

zaspokojenie 

indywidualnych 

potrzeb 

rozwojowych i 

edukacyjnych 

ucznia oraz 

rozpoznanie 

indywidualnych  

możliwości 

psychofizycznych 

ucznia; 
 

  

 

 
NIE 

(art. 43.1.                    

pkt 4) 

28.  

 

 

 

 

 

Opinie i 

orzeczenia 

poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej 

§ 6 ust.1 

rozporządzenia MEN 

z dnia 1 lutego 2013 

r. w sprawie 

szczegółowych zasad 

działania publicznych 

poradni 

psychologiczno-

pedagogicznych, w 

tym publicznych 

poradni 

specjalistycznych(Dz

. U. z 2013 r. poz. 

199) 

 

§ 6 ust. 1 i § 14 ust. 2 

rozporządzenie MEN 

z dnia 18 września 

2008 r. w sprawie 

orzeczeń i opinii 

wydawanych przez 

zespoły orzekające 

działające w 

publicznych 

- imię i nazwisko 

dziecka, nr PESEL, 

datę i miejsce jego 

urodzenia oraz 

miejsce 

zamieszkania, 

nazwę i adres 

odpowiednio 

przedszkola, 

oznaczenie 

odpowiednio 

oddziału 

przedszkolnego w 

przedszkolu, 

oddziału w szkole, 

do którego dziecko 

albo uczeń 

uczęszcza; 

- określenie 

indywidualnych 

potrzeb 

rozwojowych i 

edukacyjnych;  

- stanowisko w 

  

 

 

 

 
NIE 

(art. 43.1.                       

pkt 4) 
 

 



poradniach 

psychologiczno-

pedagogicznych (Dz. 

U. z 2008 r. nr 173 

poz. 1072)  

sprawie, której 

dotyczy opinia, 

oraz szczegółowe 

jego uzasadnienie; 

- imiona i nazwiska 

oraz podpisy 

specjalistów, 

którzy sporządzili 

opinię; 

- podpis dyrektora 

poradni. 

 

29.  

Zgody na 

przetwarzanie 

danych 

 

 

Zgoda osób 

imię i nazwisko,                                        

adres udzielającego 

zgodę; 

imię i nazwisko, 

klasa, nr PESEL 

dziecka, którego 

zgoda dotyczy 

 

 

  
NIE 

(art. 43.1.                          

pkt 4) 
 

 

 

30. 

 

Akta osobowe - 

zbiór 

zatrudnionych 

pracowników 

 

art. 22 oraz art. 229 § 

7 ustawy z dnia                       

26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2014 

r. poz. 1502) 

 

 

nazwiska i imiona, 

imiona rodziców, 

data urodzenia, 

miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania 

lub pobytu, nr 

PESEL, 

wykształcenie, 

przebieg 

dotychczasowego 

zatrudnienia, daty 

urodzenia dzieci, 

imiona i nazwiska 

dzieci, stan zdrowia 

 

 
Kadry 

Optivum 

Vulcan 

 

 

 
NIE 

(art. 43.1.                             

pkt 4) 
 

31. System 

Informacji 

Oświatowej -      

zbiór zawiera 

informacje                

o nauczycielach         

i uczniach szkoły 

- art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie 

informacji 

oświatowej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2011 

nr 139 poz. 814); 

- rozporządzenie 

MEN z dnia 9 

sierpnia 2012 r. w 

sprawie 

szczegółowego 

zakresu danych 

gromadzonych w 

bazach danych 

oświatowych, 

zakresu danych  

identyfikujących 

podmioty 

 

 
nr PESEL, miejsce 

pracy, zawód, 

wykształcenie, 

wynagrodzenie 

 

 

SIO 

 

 
NIE 

(art. 43.1.                             

pkt 4) 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-systemie-informacji-oswiatowej/?on=09.01.2015
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-systemie-informacji-oswiatowej/?on=09.01.2015


prowadzące bazy 

danych oświatowych, 

terminów 

przekazywania 

danych  między 

bazami danych 

oświatowych oraz 

wzorów wydruków 

zestawień zbiorczych 

(Dz. U.                      

z 2012 r. poz. 957) 

32. Zakładowy 

Fundusz 

Świadczeń 

Socjalnych - 

świadczenia 

socjalne dla 

pracowników 

art. 8 ust. 2 ustawy z 

dnia  4 marca 1994 r. 

o zakładowym 

funduszu świadczeń 

socjalnych 

(tekst. jedn.: Dz. U. 

z2012 r. poz. 592 ze 

zm.: Dz. U. z 2012 r. 

poz.: 908, 1456 , z 

2013 r . poz. 747,  

1645,  z  2014 r . poz. 

1198)                            

imiona i nazwiska, 

adres zamieszkania 

lub pobytu, stan 

zdrowia, dochody 

brutto 

  
NIE 

(art. 43.1.                  

pkt 4) 
 

33. Dobrowolne 

ubezpieczenie 

pracowników 

 

zgoda 

zainteresowanych 

pracowników 

imiona nazwiska, 

adres zamieszkania 

lub pobytu, nr 

PESEL, nr telefonu 

  
NIE 

(art. 43.1.                        

pkt 4) 
 

34. Dokumentacja 

wypadków 

pracowników - 

informacje o 

wypadkach 

pracowników 

- art. 234  ustawy z 

dnia 26 czerwca                    

1974 r. Kodeks pracy 

(tekst jedn.: Dz. U.                 

z 2014 r. poz. 1502 ); 

- § 4 i § 16 ust. 2 

rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia                         

1 lipca 2009 r. w 

sprawie ustalania 

okoliczności i 

przyczyn wypadków 

przy pracy (Dz. U. 

2009 nr 105 poz. 

870); 

- załącznik do 

rozporządzenia 

MGiP z dnia    16 

września 2004 r. w 

sprawie wzoru 

protokołu ustalenia 

okoliczności i 

imiona i nazwiska 

zespołu 

powypadkowego,      

imię i nazwisko 

poszkodowanego,                   

imię ojca,                                  

data i miejsce 

urodzenia 

poszkodowanego, 

miejsce 

zatrudnienia, 

stanowisko,               

adres 

zamieszkania,                  

nr PESEL,                                     

nr dowodu 

osobistego,  imię i 

nazwisko 

zgłaszającego 

wypadek 

  

 
NIE 

(art. 43.1.                           

pkt 4) 
 



przyczyn wypadku 

przy pracy (Dz. U. 

2004 nr 227 poz. 

2298) 

 

35. Umowy 

cywilnoprawne 

art. 734 – 751 ustawy 

z dnia 23 kwietnia                   

1964 r. Kodeks 

cywilny (tekst jedn.:  

Dz. U.      z  2014 r. 

poz. 121)  

 

imiona, nazwiska,   

adres zamieszkania                       

lub pobytu, nr  

PESEL, NIP, seria i 

nr dowodu 

osobistego, nr 

telefonu 

 

Finanse 

Optivum 

 
NIE 

(art. 43.1.                         

pkt 4) 
 

36. Przelewy ustawa z dnia 29 

września 1994 r.                                      

o rachunkowości 

(tekst jedn.: Dz. U. z 

2013 r. poz. 360 ze 

zm.) 

 imiona, nazwiska, 

adresy 

zamieszkania,                       

nr kont bankowych 

kontrahentów 

będących osobami 

fizycznymi, NIP, 

wyciągi bankowe 

 
Finanse 

Optivum 

NIE 

(art. 43.1.                          

pkt 4) 

lub 

TAK,                                                  

jeżeli dane 

osobowe 

kontrahentów 

wykorzystamy                    

w celach 

marketingowyc

h lub do 

kreowania 

pozytywnego 

wizerunku.            
37. Klienci art. 23.1 pkt 3 ustawy 

o ochronie danych 

osobowych 

 imię, nazwisko, 

adres,                              

nr dowodu 

osobistego, adres 

zamieszkania 

  
TAK 

38. Faktury art. 23.1 pkt 3 ustawy 

o ochronie danych 

osobowych 

imię, nazwisko, 

adres zamieszkania 

Finanse 

Optivum 

NIE 

(art. 43.1.                         

pkt 4) 
39. Książka 

korespondencyjn

a 

- art. 6 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym 

zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz. U. z 

2011 r. Nr 123, poz. 

698, z późn. zm.)  

- § 3 ust. 6 

rozporządzenia 

Ministra Kultury z 

dnia 16 września 

2002 r. w sprawie 

postępowania z 

dokumentacją, zasad 

jej klasyfikowania i 

kwalifikowania oraz 

zasad i trybu 

przekazywania 

materiałów 

imię i nazwisko, 

adres zamieszkania 
  

 
TAK 



archiwalnych do 

archiwów 

państwowych (Dz. U. 

Nr 167, poz. 1375) 

40. Ubezpieczenie 

ZUS – 

informacje                           

o pracownikach 

potrzebne do 

ubezpieczenia                       

w ZUS 

art. 36.10 oraz 

art.41.3 ustawy z 

dnia 13 października 

1998 r. o systemie 

ubezpieczeń 

społecznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2013 

poz. 1442) 

nazwisko, imię 

pierwsze i drugie, 

datę urodzenia, 

nazwisko rodowe, 

obywatelstwo i 

płeć, nr PESEL, 

tytuł 

ubezpieczenia, 

stopień 

niepełnosprawności

, posiadanie 

ustalonego prawa 

do emerytury lub 

renty, adres 

zameldowania na 

stałe miejsce 

pobytu, adres 

zamieszkania, nr 

NIP 

 
Płatnik 

 
NIE 

(art. 43.1.                       

pkt 4) 

41. Dokumentacja 

awansu 

zawodowego 

nauczycieli 

Art. 9 a, 9 b ust 1 pkt 

2ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 rok 

Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2014  poz. 

191 z późn. zm.) 

Imiona, nazwisko, 

nazwisko rodowe, 

data urodzenia, 

adres zam. przebieg 

zatrudnienia, 

wykształcenie, 

składniki 

wynagrodzenia, 

zapytanie o 

karalność, stan 

zdrowia, 

  
NIE 

(art. 43.1.                    

pkt 4) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
………………………………………………………. 

pieczęć i podpis administratora danych osobowych 

 

 

 



 

 

 

WYKAZ ZBIORÓW DOKUMENTÓW PRZEDSZKOLA 

zawierających dane osobowe 
Lp. Nazwa zbioru Podstawa prawna 

przetwarzania  

Struktura 

zbioru 

Program Zgłoszenie do 

GIODO 

1. Dokumentacja 

dzieci 

przedszkolnych 

Zgoda 

rodziców/opiekunów 

prawnych oraz art. 

23.1 pkt 3 ustawy o 

ochronie danych 

osobowych (tekst 

jedn.: Dz. U. 2014 r. 

poz. 1182) 

Nazwisko, imię, 

data i miejsce 

urodzenia, adres 

zamieszkania lub 

pobytu, PESEL,  

oraz nazwisko, 

imię, adres 

zamieszkania, 

telefon rodziców 

Nabór NIE 

(art. 43.1.             

pkt 4) 

2. Umowy na pobyt 

dziecka w 

przedszkolu 

art. 23.1 pkt 3 ustawy 

o ochronie danych 

osobowych (tekst 

jedn.: Dz. U. 2014 r. 

poz. 1182) 

Nazwisko, imię, 

adres 

zamieszkania, 

PESEL,  dowód 

osobisty 

rodziców 

 NIE 

(art. 43.1.            

pkt 4) 

3. Dziennik zajęć 

przedszkola 

§ 3. rozporządzenia 

MEN z dn. 29 

sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014, poz. 1170 r.), 

art. 22 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. 

U. 2004 Nr 256 poz. 

2572 z późn. zm.) 

Nazwiska i 

imiona dzieci, 

daty i miejsca ich 

urodzenia,  

adresy 

zamieszkania 

dzieci,                   

nazwiska i 

imiona rodziców 

oraz adresy ich 

zamieszkania, 

jeżeli są różne od 

adresu 

zamieszkania 

dziecka,                       

adresy poczty 

elektronicznej 

rodziców 

inumery ich 

telefonów, jeżeli 

je posiadają. 

 NIE 

(art. 43.1.           

pkt 4) 

4. Arkusz obserwacji 

dziecka 

§ 15.1 pkt 3) 

Załącznika nr 1 do 

ROZPORZĄDZENIA 

MEN z dnia 21 maja 

2001 r. w sprawie 

ramowych statutów 

publicznego 

przedszkola oraz 

publicznych szkół 

  NIE 

(art. 43.1.               

pkt 4) 



(Dz.U. Nr 61, poz. 

624 z późn. zm.) 

5. Informacja 

o gotowości 

dziecka do podjęcia 

nauki             w 

szkole 

podstawowej 

§ 2. 5. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA 

EDUKACJI 

NARODOWEJ1) z 

dnia 28 maja 2010 r. 

w sprawie świadectw, 

dyplomów 

państwowych i innych 

druków szkolnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 

97, poz. 624) 

Nazwisko, 

imiona, data                        

i miejsce 

urodzenia, adres 

zamieszkania lub 

pobytu, PESEL 

 NIE 

(art. 43.1.           

pkt 4) 

6. Dokumentacja 

realizacji 

obowiązku 

przedszkolnego 

Art. 14b.3 ustawy z 

dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty 

(Dz.U. 2004 Nr 256 

poz. 2572 z późn. 

zm.) 

Nazwisko, 

imiona, data i 

miejsce 

urodzenia, 

PESEL, adres 

zamieszkania 

dziecka oraz 

nazwiska i 

imiona rodziców 

(prawnych 

opiekunów) oraz 

adresy ich 

zamieszkania 

 NIE 

(art. 43.1.             

pkt 4) 

7. Protokoły zebrań 

Rady 

Pedagogicznej 

§ 16 rozporządzenia 

MEN z dn. 29 

sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1170), 

art. 22 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty      

(Dz. U. 2004 Nr 256 

poz. 2572 z późn. 

zm.) 

Nazwisko, 

imiona,  stan 

zdrowia dziecka 

 NIE 

(art. 43.1.             

pkt 4) 

8. Dokumentacja 

logopedy 

§ 19 rozporządzenia 

MEN z dn. 29 

sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu 

prowadzenia przez 

Nazwisko, 

imiona, data 

urodzenia, adres 

zamieszkania lub 

pobytu, opinia 

 NIE 

(art. 43.1.                 

pkt 4) 



publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

dokumentacji z 

przebiegu nauczania, 

działalności 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. poz.1170) 

art. 22 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty 

(Dz.U. 1991 Nr 95 

poz. 425 z późn. zm.) 

PPP, inne dane 

niezbędne do 

dokumentowania 

przebiegu terapii 

9. Opinie i orzeczenia 

poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej 

§ 4 rozporządzenia 

MEN z dnia 30 

kwietnia 2013 r.                         

w sprawie zasad 

udzielania i 

organizacji pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej w 

publicznych 

przedszkolach, 

szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 

2013 , poz. 532) 

Rozporządzenie MEN  

z dnia 18.09.2008 r. w 

sprawie orzeczeń i 

opinii wydawanych 

przez zespoły 

orzekające  działające 

w publicznych 

poradniach 

psychologiczno-

pedagogicznych ( 

Dz.U. Nr 173 z 2008 

r. , poz. 1072) 

 

Nazwisko, 

imiona, data               

i miejsce 

urodzenia, adres 

zamieszkania, 

stan zdrowia 

oraz imiona              

i nazwiska 

rodziców                    

i adres ich 

zamieszkania 

 NIE 

(art. 43.1.                 

pkt 4) 

10. 

Dokumentacja 

Zespołów dot. 

planowania i 

koordynowania 

udzielania pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

uczniom 

§ 19.1  

rozporządzenia MEN 

z dnia                                   

30 kwietnia 2013 r.                         

w sprawie zasad 

udzielania i 

organizacji pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej w 

publicznych 

przedszkolach, 

szkołach i 

Nazwisko, 

imiona, data i 

miejsce 

urodzenia, adres 

zamieszkania, 

stan zdrowia 

oraz 

imiona i 

nazwiska 

rodziców i adres 

ich zamieszkania 

oraz informacje o 

 NIE 

(art. 43.1.              

pkt 4) 



placówkach (Dz. U. z 

2013 , poz. 532) 

kontaktach z 

innymi osobami, 

instytucjami 

11. Dokumentacja 

wycieczek 

Zgoda rodziców  - 

opiekunów prawnych 

Rozporządzenie 

MENiS z dnia 8 

listopada 2001 r. w 

sprawie warunków i 

sposobu 

organizowania przez 

publiczne 

przedszkola, szkoły i 

placówki 

krajoznawstwa i 

turystyki (Dz.U. Nr 

135 poz.1516 z późn. 

zm.) 

Nazwisko, 

imiona,  data 

urodzenia, adres 

zamieszkania, 

PESEL 

 NIE 

(art. 43.1.             

pkt 4) 

12. Dokumentacja 

ubezpieczeń 

uczniów 

Zgoda 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

Nazwisko, 

imiona, adres 

zamieszkania lub 

pobytu dziecka 

 NIE 

(art. 43.1.               

pkt 4) 

13. Dokumentacja 

wypadków dzieci 

§ 43.3 rozporządzenia 

Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z 

dnia 31 grudnia 2002 

r. w sprawie 

bezpieczeństwa i 

higieny w 

publicznych i 

niepublicznych 

szkołach i 

placówkach (Dz.U. 

Nr 6 poz.69 z późn. 

zm.) 

Nazwisko, 

imiona, adres 

zamieszkania lub 

pobytu, stan 

zdrowia  dziecka 

 NIE 

(art. 43.1.             

pkt 4) 

14. Wnioski rodziców 

dot. nauki religii  

§ 1.2 rozporządzenia 

MEN z dnia 25 marca 

2014 r. zmieniającego 

rozporządzenie                             

w sprawie warunków 

i sposobu 

organizowania nauki 

religii w publicznych 

przedszkolach i 

szkołach (Dz. U.                                 

z 2014 r. poz. 478) 

Nazwisko, 

imiona dziecka 

oraz 

Nazwiska i 

imiona rodziców 

ucznia 

 NIE 

(art. 43.1.               

pkt 4) 

15. Dokumentacja 

kadrowo-płacowa 

Art. 22 oraz 229 § 7 

ustawy z dnia 

26.06.1974 Kodeks 

pracy (Dz.U. 1974 Nr 

24 poz. 141 z późn. 

zm.) 

 

Nazwisko, 

imiona, data 

urodzenia, 

miejsce 

urodzenia, adres 

zamieszkania lub 

pobytu, PESEL, 

wykształcenie, 

przebieg 

 NIE 

(art. 43.1.            

pkt 4) 



dotychczasowego 

zatrudnienia,   

wynagrodzenie 

pracownika, 

imiona rodziców, 

daty urodzenia 

dzieci, imiona i 

nazwiska dzieci 

16. Ubezpieczenia 

ZUS 

Art. 36.10 oraz 

art.41.3 ustawy z dnia 

13 października 1998 

r. o systemie 

ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. 

Nr 137 poz. 887 z 

późn. zm.) 

Nazwisko, 

imiona, data 

urodzenia, adres 

zamieszkania lub 

pobytu, PESEL, 

NIP 

ubezpieczonego 

oraz członków 

rodziny 

Płatnik NIE 

(art. 43.1.            

pkt 4) 

17. System Informacji 

Oświatowej 

Art. 3.4 Ustawy z 

dnia 19 lutego 2004 r. 

o systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. z 

2004 r. Nr 49, poz. 

463 z późn. zm.), 

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z 

dnia 16 grudnia 2004 

r. w sprawie 

szczegółowego 

zakresu danych w 

bazach danych 

oświatowych, zakresu 

danych 

identyfikujących 

podmioty prowadzące 

bazy danych 

oświatowych, 

terminów 

przekazywania 

danych między 

bazami danych 

oświatowych oraz 

wzorów wydruków 

zestawień zbiorczych 

(Dz. U. Nr 277, poz. 

2746 z późn. zm.) 

 

PESEL, miejsce 

pracy, zawód, 

wykształcenie, 

wynagrodzenie 

SIO NIE 

(art. 43.1.            

pkt 4) 

18. Arkusz 

organizacyjny 

przedszkola 

Art. 39 Ustawy z dnia 

19 lutego 2004 r. o 

systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. z 

2004 r. Nr 49, poz. 

463 z późn. zm.) 

 

 

Nazwisko, 

imiona, pesel, 

wykształcenie 

Arkusz 

Organizacyjny 

NIE 

(art. 43.1. pkt 4) 

http://www.cie.men.gov.pl/images/stories/sio_prawo/ustawa_19022004.pdf
http://www.cie.men.gov.pl/images/stories/sio_prawo/ustawa_19022004.pdf
http://www.cie.men.gov.pl/images/stories/sio_prawo/rozp_16122004.pdf
http://www.cie.men.gov.pl/images/stories/sio_prawo/rozp_16122004.pdf
http://www.cie.men.gov.pl/images/stories/sio_prawo/rozp_16122004.pdf
http://www.cie.men.gov.pl/images/stories/sio_prawo/rozp_16122004.pdf
http://www.cie.men.gov.pl/images/stories/sio_prawo/rozp_16122004.pdf
http://www.cie.men.gov.pl/images/stories/sio_prawo/ustawa_19022004.pdf
http://www.cie.men.gov.pl/images/stories/sio_prawo/ustawa_19022004.pdf


19. Awans zawodowy 

nauczycieli 

Art. 9 a, 9 b ust 1 pkt 

2 ustawy z dnia                            

26 stycznia 1982 rok 

Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 Nr 97 

poz. 674 z późn. zm.) 

Nazwisko, 

imiona, nazwisko 

rodowe, data 

urodzenia, adres 

zam. przebieg 

zatrudnienia, 

wykształcenie, 

składniki 

wynagrodzenia, 

zapytanie o 

karalność, stan 

zdrowia 

 NIE 

(art. 43.1.                 

pkt 4) 

20. Dokumentacja 

wypadków 

pracowników 

§ 1.2 rozporządzenia  

Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 

dnia 19 grudnia 2002 

r. (Dz. U. Nr 236, 

poz. 1992)  

§ 4.1 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i 

Pracy z 16.9.2004 r. 

w sprawie wzoru 

protokołu ustalenia 

okoliczności i 

przyczyn wypadku 

przy pracy – (Dz. U. 

Nr 227, poz. 2298 z 

późn. zm.) 

Nazwisko, 

imiona, imiona 

rodziców, data 

urodzenia, 

miejsce 

urodzenia, adres 

zamieszkania lub 

pobytu, PESEL, 

NIP, seria i nr 

dowodu 

osobistego, stan 

zdrowia 

 NIE 

(art. 43.1.  pkt 4) 

21. Dobrowolne 

ubezpieczenie 

pracowników 

Zgoda osób Nazwisko, 

imiona, adres 

zamieszkania lub 

pobytu, PESEL, 

nr telefonu oraz 

członków rodzin 

 NIE 

(art. 43.1.  pkt 4) 

22. Zakładowy 

Fundusz 

Świadczeń 

Socjalnych 

Art. 8 ust. 2 ustawy z 

dnia 4.03.1994 o 

zakładowym 

funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. 

1994 r. Nr 43 poz. 

163 z późn. zm.) 

Nazwisko, 

imiona, adres 

zamieszkania lub 

pobytu, stan 

zdrowia 

 NIE 

(art. 43.1.  pkt 4) 

23. Fundusz zdrowotny 

dla nauczycieli 

Art. 72 ust. 1 ustawy 

z 26 stycznia 1982 r. 

– Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 Nr 97 

poz. 674 z późn. zm.) 

Nazwisko, 

imiona, adres 

zamieszkania lub 

pobytu, stan 

zdrowia 

 NIE 

(art. 43.1.  pkt 4) 

24. Umowy zlecenia Art. 734 – 751 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz. U. z 

dnia 18 maja 1964 r. z 

późn. zm.)  

 

Nazwisko, 

imiona, adres 

zamieszkania lub 

pobytu, PESEL, 

NIP, seria i nr 

dowodu 

osobistego, nr 

telefonu 

 NIE 

(art. 43.1.  pkt 4) 



25. Przelewy art. 23.1 pkt 3 ustawy 

o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 

1997 r. Nr 133 poz. 

883 z późn. zm.) 

Nazwisko, 

imiona, adresy 

zamieszkania, nr 

kont bankowych 

kontrahentów 

będących 

osobami 

fizycznymi, NIP, 

wyciągi bankowe 

 

Bankowość 

elektroniczna 

NIE 

(art. 43.1.  pkt 4) 

26. Odpłatności za 

przedszkole 

art. 4 ust.3 pkt 6 

ustawy o 

rachunkowości (Dz. 

U. z 1994 r. Nr 121, 

poz. 591 z późn. zm.) 

Nazwisko, imię, 

adres, kwota 

 NIE 

(art. 43.1.         

pkt 8) 

27. Upoważnienia   do 

odbioru  dzieci 

ustawa z dnia                                      

7 września 1991 r.                            

o systemie oświaty          

(tekst jedn.: Dz. U. z 

2004 r. Nr 256 poz. 

2572 z późn. zm 

Nazwisko, imię, 

adres, seria i 

numer dowodu 

osobistego 

 NIE                          

(art. 43.1.         

pkt 8)                       

lub                         

TAK                          
(art. 40) 

28. Dokumentacja 

biblioteki 

przedszkolnej 

art. 67 ust.1 pkt 2 

ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty 

(tekst jedn.: Dz. U. 

z 2004 r. nr 256, 

poz. 2572, ze 

zmianami) 

Nazwisko, imię, 

adres zam.,              

dane o 

wypożyczeniach 

 NIE                          

(art. 43.1.         

pkt 8)                       

lub                         

TAK                          
(art. 40) 

 

29. Przelewy ustawa z dnia 29 

września 1994 r.                                      

o rachunkowości 

(tekst jedn.: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 360 

ze zm.) 

imiona, 

nazwiska, 

adresy 

zamieszkania,                       

nr kont 

bankowych 

kontrahentów 

będących 

osobami 

fizycznymi, 

NIP, wyciągi 

bankowe 

Finanse 

Optivum 

NIE 

(art. 43.1.                          

pkt 4) 

lub    

TAK,                                                  

jeżeli dane 

osobowe 

kontrahentów 

wykorzystamy                    

w celach 

marketingowych 

lub do 

kreowania 

pozytywnego 

wizerunku. 

 

30. Książka 

korespondencyjna 

- art. 6 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie 

archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 

2011 r. Nr 123, poz. 

698, z późn. zm.)  

- § 3 ust. 6 

imię i nazwisko, 

adres 

zamieszkania 

 TAK                          
(art. 40) 

 



rozporządzenia 

Ministra Kultury z 

dnia 16 września 

2002 r. w sprawie 

postępowania z 

dokumentacją, 

zasad jej 

klasyfikowania i 

kwalifikowania oraz 

zasad i trybu 

przekazywania 

materiałów 

archiwalnych do 

archiwów 

państwowych (Dz. 

U. Nr 167, poz. 

1375) 
      

      

 

 

………………………………………………………. 

pieczęć i podpis administratora danych osobowych 

 

 

 

 

 

CZWARTY  KROK 

      Budujemy niezbędną dokumentację wymaganą treścią   
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
(Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) 

 

§ 3. 1. Na dokumentację, o której mowa w § 1 pkt 1, składa się polityka 

bezpieczeństwaiinstrukcja zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, 

zwana dalej "instrukcją". 



 
ZARZĄDZENIE nr………………. 

Dyrektora Gimnazjum 

nr………….w……………………………………………………… z dnia ...................................  

w sprawie ochrony przetwarzanychdanych osobowych 
 

Na podstawie: 

    - art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                               

(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz                                                                                                    

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                               

29 kwietnia  2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co 

następuje: 
  

§ 1 

1.  Wprowadzam w Gimnazjum im. …………………………………………..                                        

w ……………………………szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, 

opisane w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 

2. Wszystkich pracowników Gimnazjum, a w szczególności 

przetwarzających dane osobowe, zobowiązuję do zapoznania     z 

niniejszym zarządzeniem wraz z załącznikami i do przestrzegania 

zawartych w nim zasad. 

3. Osobą odpowiedzialną za zapoznanie wszystkich pracowników 

Gimnazjum, a w szczególności przetwarzających dane osobowe, czynię 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 
4. Osobą odpowiedzialną za bieżące utrzymanie sprawności systemu 

informatycznego, w tym aktualizację oprogramowania antywirusowego 

czynię Administratora Systemu Informatycznego. 
 

§ 2 

1. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można 

określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się 

na numer identyfikacyjny albo jeden, lub kilka specyficznych czynników 

określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, 

kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą 

określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych 

kosztów, czasu lub działań. 

2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek 

operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, 



utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i 

usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 

informatycznych. 

§ 3 

1. Przetwarzanie danych osobowych w Gimnazjum wynika z realizacji 

zadań statutowych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać sięw systemie 

informatycznym, a także w kartotekach, skorowidzach, księgach, 

wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. 

§ 4 

1. Administratorem Danych Osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych, decydującym o celach i środkach przetwarzania 

danych osobowych, jest Dyrektor Gimnazjum. 

  

§ 5 

1. Administrator Danych Osobowych wyznaczaAdministratora 

Bezpieczeństwa Informacji nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony 

danych osobowych w Gimnazjum. 

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest upoważniony do wglądu w 

zbiory i obszary przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum. 

3. Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji określone są                      

w „Polityce bezpieczeństwa danych osobowych w Gimnazjum im.  

……………………………………… w …………………………………” 

stanowiącej załącznik nr ……… do niniejszego zarządzenia. 

§ 6 

1. Ochroną, zabezpieczeniem i kontrolą przetwarzania danych osobowych w 

systemach informatycznych zajmuje się Administrator Bezpieczeństwa 

Informacji Gimnazjum, wyznaczony przez Administratora Danych 

Osobowych przy współpracy z Administratorem Systemu 

Informatycznego. 

2. Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gimnazjum  w 

zakresie ochrony danych osobowych określone są w „Polityce 

bezpieczeństwa danych osobowych  Gimnazjum im.  

……………………………………………….… w 

……………………………………………”   stanowiącej załącznik nr 

…... do niniejszego zarządzenia. 

§ 7 

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do ochrony 

danych jej dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do 

ich ustalenia lub poprawiania, jak również do uzyskiwania wszelkich 

informacji o przysługujących jej prawach. 

2. Osobie wymienionej powyżej, przysługuje prawo do kontroli 

przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, zawartych w 



zbiorach danych, zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

3. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

są obowiązane zachować w tajemnicy te dane oraz sposoby ich 

zabezpieczenia. 

§ 8 

1. Wprowadzam „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym” 

służącym do przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum im.  

………………………………… w ……………………………………”    

stanowiącą załącznik nr …….. do zarządzenia. 

2. Wprowadzam także „Instrukcję postępowania w sytuacji naruszania zasad 

ochrony danych osobowych w Gimnazjum im.  

…………………………w ……………………………………………”    

stanowiącą załącznik nr …….. do zarządzenia. 

§ 9 

1. Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczam zgodnie                         

z załącznikiem nr …….. do zarządzenia. 

2. Administratora Systemu Informatycznego wyznaczam zgodnie z 

załącznikiem nr ……….. do zarządzenia. 

3. Ustalam wykaz pomieszczeń tworzących w Gimnazjum im.  

……………………………………… w ………………………………   

obszar,                   w którym przetwarzane są dane osobowe zgodnie z 

załącznikiem  nr …….. do zarządzenia. 

§ 10 

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie 

osoby posiadające upoważnienie, po złożeniu stosownego oświadczenia 

zgodnie ze wzorem załącznika nr …….. do zarządzenia. 

2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydaje Administrator 

Danych Osobowych zgodnie ze wzorem załącznika  nr …….. do 

zarządzenia. 

3. Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji zgodnie ze wzorem 

załącznika nr ……… do zarządzenia. 

 

§11. 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
.........................................                …...…................................................................ 

          miejscowość                                     stempel i podpis dyrektora szkoły lub zespołu 

 

 

 



Zarządzenie nr ………./2015 

Dyrektora  

Gimnazjum im. ………………………..                                                                      

w …………………………….. 
z dnia ……………………… 2015 roku 

w sprawie wprowadzenie instrukcji zarządzania systemem przetwarzania 

danych osobowych 
  

Stosując przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia     29 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych  

  

wprowadzam: 
  

1. „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych                                                

w Gimnazjum im. ………………..……. 

……………………………………………                        w 

……………………………”,która stanowizałącznik do niniejszego zarządzenia, 

2.  „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym w Gimnazjum im.  

……………………………..”, która stanowizałącznik do niniejszego 

zarządzenia, 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie w dniem 1 września 2015 r. 

  

  

          

…………………………………… 
              pieczęć i podpis dyrektora 

 

 

 
 

 

 

 
 



POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 

przetwarzania danych osobowych  

w Szkole ………………………..……. nr…….im. 

……………………w………………………………………………..………. 

Podstawa prawna 

• Konstytucja RP (art. 47 i 51)  

• Konwencja nr 108 Rady Europy – dotycząca ochrony osób                            

w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych  

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia                         

24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz 

swobodnego przepływu tych danych (Dz. U. L 281 z 23.11.1995, str. 

31)  

• Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182)  

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100 poz. 1024)  

•Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. 

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 

1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 

dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 

62, poz. 286 z późn. zm.) 

 

 

 

 



Podstawowe definicje 
§ 1 

1.Przez użyte w dokumencie określenia rozumie się: 

a) Administrator Danych Osobowych (ADO) w szkole – 

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych: organ, 

jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o 

celach i środkach przetwarzania danych osobowych; 

faktycznym administratorem jest dyrektor szkoły/ zespołu; 

b) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – 

osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony 

przetwarzania danych osobowych; 

c) Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – osoba 

odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych 

przetwarzanych w systemach informatycznych, w tym w 

szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do 

systemów oraz podejmowanie odpowiednich działań w 

przypadku wykrycia naruszeń w tych systemach; 

d) identyfikator użytkownika/login– ciąg znaków 

literowych, cyfrowych lub innych specjalnych, jednoznacznie 

identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych w 

systemie informatycznym; 

e) hasło– ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych 

specjalnych znany wyłącznie osobie uprawnionej do pracy w 

systemie informatycznym; 

f) dostępność– cecha zapewniająca, że zasoby informacyjne są 

dostępne użytkownikowi w wymaganym miejscu, czasie i w 

wymaganej formie; 

g) poufność– cecha zapewniająca, że dostęp do zasobów 

informacyjnych jest ograniczony tylko do grupy osób 

uprawnionych; 

h) integralność  -  cecha zapewniająca, że oryginalna forma 

lub stan zasobów może być zmieniony tylko przez osoby do 

tego uprawnione; 

 i) rozliczalność  -  cecha zapewniająca, że działania podmiotu 

mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu 

podmiotowi. 

 



Cel wprowadzenia dokumentu „Polityki bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych …” 
§ 2 

Celem „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” 

jest: 

    1). osiągnięcie i utrzymanie akceptowalnego poziomu 

bezpieczeństwa zasobów informacyjnych Szkoły poprzez wdrożenie 

odpowiedniego systemu ochrony tych zasobów przed zagrożeniami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

    2). podniesienie poziomu świadomości pracowników Szkoły co do 

istoty problemu bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

Zakres stosowania dokumentu „Polityki bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych ...” 
 

§ 3 

1. „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych …” ma 

zastosowanie w stosunku do wszystkich postaci informacji 

zawierających dane osobowe:  

      a)  dokumentów papierowych,  

      b)  zapisów elektronicznych  i innych, będących własnością 

Szkoły lub administrowanych przez Szkołę i przetwarzanych w 

systemach informatycznych, tradycyjnych (papierowych) i 

komunikacyjnych. 

 

2. „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych …” ma 

zastosowanie w stosunku do wszystkich pracowników Szkoły, jak 

również osób trzecich mających dostęp do danych osobowych                     

w  Szkole. 
 

Zarządzanie danymi osobowymi 
 

§ 4 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO)  w Szkole 

……………………………………. w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych jest Dyrektor Szkoły. 

 



2. Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych jest procesem 

ciągłym, realizowanym przy współdziałaniu użytkowników                                         

z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i 

Administratorem Systemu Informatycznego (ASI). 

 

3. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem 

programów zastosowanych do ich przetwarzania sporządza i 

przechowuje ABI, po uzyskaniu akceptacji ADO. 

 

4. W celu organizacji zasad ochrony, zabezpieczenia i kontroli 

przetwarzania danych osobowych w Szkole, dyrektor wyznacza 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego zadania 

określa załącznik nr …... 

 

5.  W celu bieżącego nadzoru nad sprawnością systemów 

informatycznych służących do gromadzenia i przetwarzania danych 

osobowych, dyrektor Szkoły  wyznacza Administratora Systemu 

Informatycznego (ASI), którego zadania określa załącznik nr …... 

 

6. Dyrektor Szkoły,  realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie 

ochrony danych osobowych wyznacza pomieszczenia i części 

pomieszczeń, tworzące obszary (pola), w którym przetwarzane są 

dane osobowe. 

 

7. Za obszar przetwarzania danych uznaje się obszar, w którym 

wykonywana jest choćby jedna z czynności dotycząca ochrony 

danych osobowych. 

 

8. Wykaz pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, 

w którym przetwarzane są dane osobowe w Szkole  jest prowadzony 

przez ABI. Wzór wykazu określa załącznik nr ……. 

 

9. Dostęp do pomieszczeń Szkoły, w których przetwarzane są dane 

osobowe podlega kontroli sprawowanej przez Administratora Danych 

Osobowych (ADO). 

 

10. Kontrola dostępu polega na: np. ewidencjonowaniu pobierania i 

zwrotu kluczy do pomieszczeń lub wprowadzeniu monitoringu.                         



W ewidencjonowaniu uwzględnia się imię i nazwisko osoby 

pobierającej klucz oraz godziny pobrania lub zdania klucza. Klucz 

wydawany jest wyłącznie osobie upoważnionej. 

 

11. W pomieszczeniach i częściach pomieszczeń, tworzących obszar 

Szkoły, w którym przetwarzane są dane osobowe mają prawo 

przebywać wyłącznie osoby upoważnione do dostępu lub 

przetwarzania danych osobowych oraz osoby sprawujące nadzór 

i kontrolę nad bezpieczeństwem przetwarzania tych danych. 

 

12. Osoby nieupoważnione do przetwarzania danych osobowych 

określonej kategorii, mające interes prawny lub faktyczny w 

uzyskaniu dostępu do tych danych lub wykonujące inne czynności nie 

mające związku z dostępem do tych danych, mogą przebywać w 

budynkach, pomieszczeniach i częściach pomieszczeń, tworzących 

obszar Szkoły, w którym przetwarzane są dane osobowe - wyłącznie 

w obecności upoważnionego pracownika Szkoły lub (w razie jego 

nieobecności) na podstawie upoważnienia wydanego przez 

administratora danych osobowych. 

 

13. Całkowite opuszczenie pomieszczenia, w którym przetwarzane są 

dane osobowe, musi wiązać się z zastosowaniem dostępnych środków 

zabezpieczających to pomieszczenie przed wejściem osób 

nieupoważnionych oraz z zastosowaniem dostępnych środków 

zabezpieczających używane aktualnie zbiory danych osobowych. 

 

14. Opuszczenie przez pracownika przetwarzającego dane osobowe 

obszaru ich przetwarzania bez zabezpieczenia pomieszczenia oraz 

umiejscowionych w nim zbiorów danych jest niedopuszczalne, i jako 

takie traktowane będzie, jako ciężkie naruszenie podstawowych 

obowiązków pracowniczych. 

 

System przetwarzania danych osobowych 
§ 5 

W skład systemu wchodzą:  

 

   1). dokumentacja papierowa (korespondencja, dokumenty  



pracowników i uczniów);  

   2). wydruki komputerowe;  

   3). urządzenia i oprogramowanie komputerowe służące do 

przetwarzania informacji;  

 

§ 6 

1. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami 

 

OFFICE → SIO 

PŁACE → PŁATNIK 

 

2. Z aplikacji Vulcan Optimum Płace do programu Prokom Płatnik 

przekazywane są dane dotyczące składek na ubezpieczenia.  

 

3. Sposób przekazywania danych:  

         - manualny  

 

4. Przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym 

odbywa się przy zachowaniu wysokiego poziom bezpieczeństwa.  

 

Środki techniczne i organizacyjne stosowane                                             

w przetwarzaniu danych 
 

§ 7 

Realizując „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych” ADO zapewnia ich:  

      a). poufność –  informacja nie jest udostępniana lub ujawniana 

nieupoważnionym osobom, podmiotom i procesom,  

      b). integralność – dane nie zostają zmienione lub zniszczone w 

sposób nieautoryzowany,  

      c). dostępność – istnieje możliwość wykorzystania ich na żądanie, 

w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot,  

     d). rozliczalność – możliwość jednoznacznego przypisania działań 

poszczególnym osobom,  

     e).  autentyczność – zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub 

zasobu jest taka, jak deklarowana,  



     f).  niezaprzeczalność – uczestnictwo w całości lub części wymiany 

danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie jest 

niepodważalne,  

    g).  niezawodność – zamierzone zachowania i skutki są spójne.  
 

§ 8 

„Polityka bezpieczeństwa …”  w Szkole ma na celu zredukowanie 

możliwości wystąpienia negatywnych konsekwencji naruszeń w tym 

zakresie, tj.:  

   1) naruszeń danych osobowych rozumianych jako prywatne dobro 

powierzone Szkole;  

   2) naruszeń przepisów prawa oraz innych regulacji;  

   3) utraty lub obniżenia reputacji Szkoły;  

   4) strat finansowych ponoszonych w wyniku nałożonych kar;  

   5) zakłóceń organizacji pracy spowodowanych nieprawidłowym 

działaniem systemów.  

 

§ 9 

Realizując „Politykę bezpieczeństwa …” w zakresie ochrony danych 

osobowych,  Szkoła dokłada szczególnej staranności w celu ochrony 

interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, 

aby dane te były:  

a)  przetwarzane zgodnie z prawem,  

      b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie 

poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,  

      c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu,                                  

w jakim są przetwarzane,  

      d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, 

których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 

przetwarzania.  

 

 

§ 10 

Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem, celami 

przetwarzania lub przechowywanie ich w sposób nie zapewniający 

ochrony interesów osób, których te dane dotyczą grozi 

odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o ochronie 



danych osobowych lub pracownicza na zasadach określonych w 

kodeksie pracy.  

 

§ 11 

1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – Dyrektor Szkoły:  

      a) formułuje i wdraża warunki techniczne i organizacyjne służące 

ochronie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem,  

      b) decyduje o zakresie, celach oraz metodach przetwarzania i 

ochrony danych osobowych,  

      c) wydaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

określając w nich zakres i termin ważności – wzór upoważnienia 

określa załącznik nr ……,  

      d) odwołuje upoważnienie – załącznik nr ……..  

      e) odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych  

osobowych w Szkole.  

2. Od 1 stycznia 2015 r. ADO: 

     a) jest obowiązany zgłosić do GIODO powołanie i odwołanie ABI                  

w terminie 30 dni. 

     b) Jeżeli zdecyduje się on wyznaczyć ABI, to będzie zwolniony z 

obowiązku rejestracji zbiorów zawierających wyłącznie dane zwykłe 

(taki rejestr będzie prowadził administrator bezpieczeństwa 

informacji). 

    c) Jego zadaniem będzie zapewnienie przestrzegania przepisów o 

ochronie danych osobowych. 

    d) jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do wykonywania 

zadań przez ABI, 

    e) będzie mógł powierzyć ABI wykonywanie innych zadań – nie 

mogą one wpływać na prawidłowe wykonywanie podstawowych 

obowiązków, 

    f) może powołać zastępców ABI. 

3. Jeżeli ABI nie zostanie powołany, od 1 stycznia 2015 r. ADO: 

    a) ADO zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie przepisów o 

ochronie danych osobowych, 

    b) sprawdza i monitoruje zgodność przetwarzania danych z 

przepisami, 

http://fabrykawiedzy.com/ochrona-danych-osobowych-prenumerata.html?utm_source=experto24.pl&utm_medium=reklama_tekstowa&utm_term=rek_wew_ext&utm_content=main-txt&utm_campaign=DN
http://fabrykawiedzy.com/ochrona-danych-osobowych-prenumerata.html?utm_source=experto24.pl&utm_medium=reklama_tekstowa&utm_term=rek_wew_ext&utm_content=main-txt&utm_campaign=DN


    c) nadzoruje opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji, 

    d) nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania danych 

określonych w dokumentacji, 

    e) zapewnia zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania 

danych z przepisami o ochronie danych osobowych, 

    f) będzie zgłaszać zbiory na dotychczasowych zasadach. 

Niezgłoszenie zbioru będzie nadal zagrożone karą grzywny, 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

4. Jeśli ADO nie powoła ABI, zobowiązany jest do zapewnienia 

realizacji wszystkich zadań, które mógłby realizować ABI, z 

wyjątkiem opracowania sprawozdania. 

§ 12 

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – pracownik 

Szkoły wyznaczony przez Dyrektora (ADO):  

      a) egzekwuje zgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych 

w Szkole w imieniu ADO,  

      b) prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych – wzór rejestru określa załącznik nr …….,  

      c) ewidencjonuje oświadczenia osób upoważnionych o 

zaznajomieniu się z zasadami zachowania bezpieczeństwa danych – 

wzór oświadczenia określa załącznik nr …….,  

      d) określa potrzeby w zakresie stosowanych w Szkole 

zabezpieczeń, wnioskuje do ADO o zatwierdzenie proponowanych 

rozwiązań i nadzoruje prawidłowość ich wdrożenia,  

      e) udziela wyjaśnień i interpretuje zgodność stosowanych 

rozwiązań 

w zakresie ochrony danych osobowych z przepisami prawa,  

      f) bierze udział w podnoszeniu świadomości i kwalifikacji osób 

przetwarzających dane osobowe w Szkole i zapewnia odpowiedni 

poziom przeszkolenia w tym zakresie,  

      g) prowadzi nadzór nad archiwizacją zbiorów danych oraz 

zabezpiecza elektroniczne nośniki informacji zawierających dane 

osobowe,  

      h) zarządza bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w 

systemie informatycznym zgodnie z wymogami prawa,  

      i) przydziela identyfikatory użytkownikom systemu zabezpieczeń 

oraz zaznajamia ich z procedurami ustalania i zmiany haseł dostępu,  



      j) nadzoruje prace związane z rozwojem, modyfikacją, 

serwisowaniem i konserwacją systemu.  

 

2. Od 1 stycznia 2015 r. ABI: 

     a) sprawdza zgodność przetwarzania danych osobowych z 

przepisami oraz opracowywać sprawozdanie dla ADO, 

    b) nadzoruje opracowywanie i aktualizowanie polityki 

bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, 

    c) nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania danych 

określonych              w dokumentacji, 

    d) monitoruje obowiązek zapoznaniaosób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami.  

    e) będzie prowadzić jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych 

przez administratora danych osobowych (ADO). 

    f) GIODO może się zwrócić do ABI o sprawdzenie zgodności 

przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

    g) Po dokonaniu sprawdzenia, za pośrednictwem ADO, ABI 

przedstawi GIODO sprawozdanie. 

 

§ 13 

Administrator Systemu Informatycznego (ASI)  -  pracownik Szkoły 

wyznaczony przez Dyrektora (ADO). Jest to informatyk zajmujący się 

zarządzaniem systemem informatycznym i odpowiadający za jego 

sprawne działanie. Do jego obowiązków należy:  

      a)  nadzorowanie pracy serwerów i poszczególnych komputerów, 

      b) pomoc w instalowaniu i kasowaniu kont użytkowników, 

      c) konfiguracja komputerów, 

      d) instalowanie oprogramowania, 

      e) dbanie o bezpieczeństwo systemu oraz zawartych w systemie 

danych, 

      f) nadzorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości, 

     g) asystowanie i współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy 

pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych, 

     h) dbanie o poufność w zakresie transmisji plików zawierających 

dane osobowe. 

 

 

 



§ 14 

Pracownik przetwarzający dane  – pracownik upoważniony przez 

ADO:  

      a)  chroni prawo do prywatności osób fizycznych powierzających 

Szkole swoje dane osobowe poprzez przetwarzanie ich zgodnie                                 

z przepisami prawa oraz zasadami określonymi w „Polityce 

bezpieczeństwa …” i „Instrukcji zarządzania systemem 

informatycznym” Szkoły,  

      b) zapoznaje się z zasadami określonymi w „Polityce 

bezpieczeństwa …” i „Instrukcji zarządzania systemem 

informatycznym” Szkoły i składa oświadczenie o znajomości tych 

przepisów.  

 

§ 15 

1. Dostęp do danych osobowych może mieć wyłącznie osoba 

zaznajomiona z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz zasadami zawartymi w obowiązującej w Szkole „Polityce 

bezpieczeństwa” i „Instrukcji zarządzania systemem 

informatycznym”.  

2. Osoba zaznajomiona z zasadami ochrony danych potwierdza to                  

w pisemnym oświadczeniu.  

 

§ 16 

Dostęp do danych osobowych może mieć wyłącznie osoba 

posiadająca pisemne oraz imienne upoważnienie wydane przez ADO.  

 

§ 17 

ABI może wyznaczyć upoważnionych przez ADO do przetwarzania 

danych osobowych pracowników Szkoły do nadzoru nad 

upoważnionymi pracownikami podmiotów zewnętrznych lub innymi 

upoważnionymi osobami przetwarzającymi dane osobowe w Szkole.  

 

§ 18 

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom i podmiotom z mocy 

przepisów prawa lub jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią one 

potrzebę ich posiadania, a ich udostępnienie nie naruszy praw i 

wolności osób, których one dotyczą.  

 



§ 19 

Udostępnienie danych może nastąpić na pisemny wniosek 

zawierający następujące elementy:  

      a) adresat wniosku (administrator danych),  

      b) wnioskodawca,  

      c) podstawa prawna (wskazanie potrzeby),  

      d) wskazanie przeznaczenia,  

      e) zakres informacji.  

 

§ 20 

Administrator Danych Osobowych odmawia udostępnienia danych 

jeżeli spowodowałoby to naruszenie dóbr osobistych osób, których 

dane dotyczą lub innych osób.  

 

§ 21 

1. Powierzenie danych może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej 

umowy, w której osoba przyjmująca dane zobowiązuje się do 

przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych. 
2. Umowa powinna zawierać informacje o podstawia prawnej  

powierzenia danych, celu i sposobie ich przetwarzania.  

 

§ 22 

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarzane są w Szkole, ma 

prawo zwrócić się z wnioskiem o udzielenie informacji związanych 

z przetwarzaniem tych danych, prawo do kontroli i poprawiania 

swoich danych osobowych, a także w przypadkach określonych w 

art. 32 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych prawo 

wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania 

danych oraz sprzeciwu wobec przekazywania ich innym podmiotom.  

 

§ 23 

Sprawy związane z udzielaniem informacji w tym zakresie prowadzi 

ABI, przygotowując do podpisu administratora danych osobowych 

informacje o zawartości zbioru danych na piśmie, zgodnie ze wzorem 

w załączniku nr ……….  

 

 



§ 24 

1. Pomieszczenia, w których znajdują się przetwarzane zbiory danych 

osobowych pozostają zawsze pod bezpośrednim nadzorem 

upoważnionego do ich przetwarzania pracownika.  

 

2. Opuszczenie pomieszczenia, w których znajdują się zbiory danych 

osobowych musi być poprzedzone przeniesieniem zbioru danych do 

odpowiednio zabezpieczonego miejsca.  

3. Przy planowanej dłuższej nieobecności pracownika pomieszczenie 

winno być zamknięte na klucz. 

 

§ 25 

1. Klucze do szaf, w których przechowywane są dane osobowe mają 

jedynie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych 

osobowych w zakresie zgodnym z kategorią danych.  

 

2. Dostęp pracowników upoważnionych do pokoi poza godzinami 

pracy szkoły jest kontrolowany za pomocą systemu alarmowego.  

 

§ 26 

Korzystanie ze zbiorów danych osobowych przez osoby 

niezatrudnione w Szkole powinno odbywać się po uzyskaniu 

upoważnienia administratora danych osobowych (ADO)  lub 

skonsultowane z ABI w przypadku osób upoważnionych do 

przetwarzania tych danych na podstawie ogólnie obowiązujących 

przepisów.  
 

Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych                      

w systemach informatycznych 

 
§ 27 

Zasady bezpiecznego użytkowania systemu informatycznego 
zawarte są w „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym”, 

obligatoryjnej do zapoznania się i stosowania przez wszystkich 

użytkowników systemu informatycznego szkoły.  

 

 



Sposób zabezpieczenia danych 
 

§ 28 
Forma przetwarzania danych Stosowane środki ochrony 

dane przetwarzane                                                    

w sposób 

tradycyjny 
 

• przechowywanie danych w 

pomieszczeniach  

zamykanych na zamki patentowe;  

• przechowywanie danych osobowych 

w szafach  

zamykanych na klucz;  

• zastosowanie czujników ruchu 

informujących wyznaczonych 

pracowników Szkoły o  

nieautoryzowanym wejściu do 

budynku;  

• przetwarzanie danych wyłącznie 

przez osoby posiadające upoważnienie 

nadane przez ADO;  

• zapoznanie pracowników z zasadami 

przetwarzania danych osobowych oraz 

obsługą systemu służącego do ich 

przetwarzania; 

dane przetwarzane                                                      

w 

systemach informatycznych 
 

• kontrola dostępu do systemów;  

• zastosowanie programów 

antywirusowych i innych  

regularnie aktualizowanych narzędzi 

ochrony;  

• systematyczne tworzenie kopii 

zapasowych zbiorów danych 

przetwarzanych w systemach  

informatycznych;  

• składowanie nośników wymiennych 

i nośników kopii  

zapasowych w odpowiednio 

zabezpieczonych szafach;  

• przydzielenie pracownikom 

indywidualnych kont użytkowników i 

haseł;  

• stosowanie indywidualnych haseł 

logowania do poszczególnych 

programów;  

• właściwa budowa hasła;  

 



Określenie wielkości ryzyka 
 

§ 29 

Poziom ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych jest niski, gdy  

zastosowane techniczne i organizacyjne środki ochrony są adekwatne 

do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, 

rodzajów zbiorów i kategorii danych osobowych.  
 

 

Identyfikacja obszarów wymagających szczególnych 

zabezpieczeń 
 

§ 30 

1. Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia 

zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka dla 

systemów informatycznych, stosuje się wysoki poziom 

bezpieczeństwa.  

 

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i 

Administrator Systemów Informatycznych (ASI) przeprowadzają 

okresową analizę ryzyka dla poszczególnych systemów i na tej 

podstawie przedstawiają Administratorowi Danych Osobowych 

propozycje dotyczące zastosowania środków technicznych i 

organizacyjnych, celem zapewnienia właściwej ochrony 

przetwarzanym danym.  

 

 

 
……………………………………………….……………… 

   pieczęć i podpis administratora danych osobowych 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM 

INFORMATYCZNYM 
w Zespole Szkół nr …  w …………………………… 
 

 

§ 1.  

Nadawanie i rejestrowanie uprawnień do przetwarzania 

danych w systemie informatycznym 
 

1. Przetwarzać dane osobowe w systemach informatycznych może 

wyłącznie osoba posiadająca pisemne upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych w Szkole nadane przez ADO.  

2.Za tworzenie, modyfikację i nadawanie uprawnień kontom 

użytkowników odpowiada ASI.  

3.ASI nadaje uprawnienia w systemie informatycznym na podstawie 

upoważnienia nadanego pracownikowi przez ADO.  

4.Usuwanie kont stosowane jest wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach, standardowo, przy ustaniu potrzeby utrzymywania konta 

danego użytkownika.  

5.Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie tych danych oraz 

sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten istnieje również po 

ustaniu stosunku pracy, co jest równoznaczne z cofnięciem uprawnień 

do przetwarzania danych osobowych.  
 

§ 2.  

Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym 
 

1.Oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych posiada 

własny system kont  (zabezpieczonych hasłami) i uprawnień.  Zmiana 

hasła jest wymuszona automatycznie przez system.  

2.W przypadku utracenia hasła użytkownik ma obowiązek 

skontaktować się z ASI celem uzyskania nowego hasła.  

3.System informatyczny powinien zapewnić zapis faktu przekazania 

danych osobowych z uwzględnieniem:  

    a). identyfikatora osoby, której dane dotyczą,  

    b). osoby przesyłającej dane,  



    c). odbiorcy danych,  

    d). zakresu przekazanych danych osobowych,  

    e). daty operacji,  

    f). sposobu przekazania danych.  

4.Stosuje się aktywną ochron antywirusową lub w przypadku braku 

takiej możliwości przynajmniej raz w tygodniu skanowanie całego 

systemu  (w poszukiwaniu „złośliwego oprogramowania”) na każdym 

komputerze, na którym przetwarzane są dane osobowe.  

 

5.Za dokonywanie skanowania systemu w poszukiwaniu złośliwego 

oprogramowania (w przypadku braku ochrony rezydentnej) i 

aktualizację bazy wirusów odpowiada użytkownik stacji roboczej.  

 

§ 3.  

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy w systemie 

informatycznym: 
1.W celu rozpoczęcia pracy w systemie informatycznym użytkownik: 

    a). loguje się do systemu operacyjnego przy pomocy 

identyfikatora i hasła, 
    b). loguje się do programów i systemów wymagających 

dodatkowego wprowadzenia unikalnego identyfikatora i hasła.  

 

2.W sytuacji tymczasowego zaprzestania pracy na skutek 

nieobecności przy stanowisku komputerowym należy uniemożliwić 

osobom postronnym korzystanie z systemu operacyjnego poprzez 

wylogowanie się z sytemu lub uruchomienie wygaszacza ekranu 

chroniony hasłem albo zabezpieczenie dostępu do pomieszczenia w 

którym znajduje się ww. komputer.  

3.W sytuacji gdy wgląd w wyświetlane na monitorze dane może mieć 

nieuprawniona osoba należy tymczasowo zmienić widok wyświetlany 

na monitorze lub obrócić monitor (przymknąć ekran laptopa) w 

sposób uniemożliwiający wgląd w wyświetlaną treść.  

4.Użytkownik wyrejestrowuje się z systemu informatycznego poprzez 

zamknięcie programu przetwarzającego dane oraz wylogowanie się          

z systemu operacyjnego.  

5.Pracownik korzystający z systemu informatycznego zobowiązany 

jest do powiadomienia  ABI lub ASI w razie:  



    a). podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu;  

    b). stwierdzenia fizycznej ingerencji w przetwarzane dane;  

    c). stwierdzenia użytkowania przez nieuprawnione osoby narzędzia 

programowego lub sprzętowego.  

6.Na fakt naruszenia zabezpieczeń systemu mogą wskazywać:  

    a). nietypowy stan stacji roboczej (np. brak zasilania, problemy                                                

z uruchomieniem);  

    b). wszelkiego rodzaju różnice w funkcjonowaniu systemu (np. 

komunikaty informujące o błędach, brak dostępu do funkcji systemu, 

nieprawidłowości  w wykonywanych operacjach);  

    c). różnice w zawartości zbioru danych osobowych (np. brak lub 

nadmiar danych);  

    d). inne nadzwyczajne sytuacje.  

 

§ 4.  

Tworzenie kopii zapasowych 
 1.Pełne kopie zapasowe zbiorów danych tworzone są 4 razy w ciągu 

roku.  W szczególnych sytuacjach, np. przed aktualizacją lub zmianą 

oprogramowania lub systemu należy wykonać bezwzględnie pełną 

kopię zapasową systemu.  

2.Odpowiedzialnym za wykonanie kopii danych i kopii awaryjnych 

jest pracownik obsługujący dany program przetwarzający dane.  

3.Kopie przechowywane są w szafie pancernej w pokoju ……. 

Szkoły.  

4.Kopie zapasowe zbiorów danych należy okresowo sprawdzać pod 

kątem ich przydatności do odtworzenia w przypadku awarii systemu. 

Okresową weryfikację kopii bezpieczeństwa pod kątem ich 

przydatności do odtworzenia danych przeprowadza ASI.  

5.Usuwanie kopii danych następuje, po uzgodnieniu z ADO, 

poprzez bezpieczne kasowanie. Nośniki danych, na których 

zapisywane są kopie bezpieczeństwa niszczy się trwale w sposób 

mechaniczny.  

 

§ 5.  

Udostępnianie danych 
1.Dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych mogą 

byćudostępnione osobom i podmiotom z mocy przepisów prawa.  



 

2.Do podmiotów, dla których dopuszczalne jest udostępnianie danych 

przez szkołę należą:  

    a). organ nadzorujący szkołę [Kuratorium Oświaty w Krakowie ]; 

    b). organ prowadzący szkołę;  

    c). strona www [dane osobowe ucznia kreujące jego pozytywny 

wizerunek, po uzyskaniu zgody rodziców] 

    d). szkolna tablica ogłoszeń [informacje kreujące jego pozytywny 

wizerunek, po uzyskaniu zgody rodziców]  

    e). formularz zgłoszeniowy do szkoły [dane osobowe określone 

prawem]  

    f). podmioty świadczące usługi w zakresie oświaty, [w zależności 

od celu]  

    g). podmioty nadzorujące realizację projektu unijnego [dane 

osobowe uczestników projektu, w zależności od celu]  
 

§ 6.  

Przeglądy i konserwacje systemów 
1.Wszelkie prace związane z naprawami i konserwacją systemu 

informatycznego przetwarzającego dane osobowe mogą być 

wykonywane wyłącznie przez pracowników  Szkoły lub przez 

upoważnionych przedstawicieli wykonawców.  

 

2. Wykonywane prace  powinny uwzględniać wymagany poziom 

zabezpieczenia tych danych przed dostępem do nich osób 

nieupoważnionych.  

 

3. Przed rozpoczęciem prac przez osoby niebędące pracownikami 

Szkoły należy dokonać potwierdzenia tożsamości tychże osób. 

 
§ 7. 

Niszczenie wydruków i nośników danych 
1.Wszelkie wydruki z systemów informatycznych zawierające 

dane osobowe przechowywane są w miejscu uniemożliwiającym ich 

odczyt przez osoby nieuprawnione, w zamkniętych szafach lub 

pomieszczeniach i po upływie ich przydatności są niszczone przy 



użyciu niszczarek / w sposób uniemożliwiający ich odczytanie 

(pocięte w poprzeczne paski)  

 

2.Niszczenie zapisów na nośnikach danych powinno odbywać się 

poprzez wymazywanie informacji oraz formatowanie nośnika w 

sposób uniemożliwiający odzyskanie tych danych.  

 

3.Uszkodzone nośniki danych przed ich wyrzuceniem należy 

fizycznie zniszczyć w niszczarce.  

 
§ 8. 

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia danych 

Istota naruszenia danych osobowych 
 

Naruszeniem danych osobowych jest każdy stwierdzony fakt 

nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, udostępnienia lub 

umożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym, zabrania 

danych przez osobę nieupoważnioną, uszkodzenia jakiegokolwiek 

elementu systemu informatycznego, a w szczególności:  

     a). nieautoryzowany dostęp do danych,  

     b). nieautoryzowane modyfikacje lub zniszczenie danych,  

     c). udostępnienie danych nieautoryzowanym podmiotom,  

     d). nielegalne ujawnienie danych,  

     e). pozyskiwanie danych z nielegalnych źródeł.  

 
§ 9. 

Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych 
 

1.Każdy pracownik Szkoły, który stwierdzi fakt naruszenia 

bezpieczeństwa danych przez osobę przetwarzającą dane osobowe, 

bądź posiada informację 

mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych jest 

obowiązany niezwłocznie zgłosić to ADO lub  

ABI albo ASI.  

 

2.Każdy pracownik Szkoły, który stwierdzi fakt naruszenia 

bezpieczeństwa danych ma obowiązek podjąć czynności niezbędne do 



powstrzymania skutków naruszenie ochrony oraz ustalić przyczynę i 

sprawcę naruszenia ochrony.  

 

3.W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych 

należy zaniechać wszelkich działań mogących utrudnić analizę 

wystąpienia naruszenia i udokumentowanie zdarzenia oraz nie 

opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu 

przybycia ADO, ABI lub ASI.  

 

4. ABI lub ASI podejmuje następujące kroki:  

     a). zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i wybiera sposób dalszego 

postępowania uwzględniając zagrożenie w prawidłowości pracy 

Szkoły,  

     b). może zażądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia 

bezpieczeństwa danych osobowych od osoby powiadamiającej, jak 

również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje w 

związku z zaistniałym naruszeniem,  

     c). rozważa celowość i potrzebę powiadamiania o zaistniałym 

naruszeniu ADO,  

     d). nawiązuje kontakt ze specjalistami spoza szkoły (jeśli zachodzi 

taka potrzeba).  

 

5.ABI lub ASI dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia 

bezpieczeństwa danych osobowych sporządzając raport wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr …. i przekazuje go ADO.  

 

6.ABI lub ASI zasięgają potrzebnych mu opinii i proponują działania 

naprawcze (w tym także ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego 

odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz terminu wznowienia 

przetwarzania danych osobowych). 

 

§ 10. 

Sankcje karne 
1.Wobec osoby, która w przypadku naruszenia ochrony danych 

osobowych nie podjęła działania określonego w niniejszym 

dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby 



zgodnie z określonymi zasadami wszczyna się postępowanie 

dyscyplinarne.  

 

2.Kara dyscyplinarna, wobec osoby uchylającej się od powiadomienia 

o naruszeniu danych osobowych nie wyklucza odpowiedzialności 

karnej tej osoby zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

 
……………………………………..……………….. 

pieczęć i podpis administratora danych osobowych 

 

 

Załączniki  
Załącznik nr 1 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  

Załącznik nr 2 – Odwołanie upoważnienia  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami 

Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych  

Załącznik nr 5 – Informacja o zawartości zbioru danych  

Załącznik nr 6 – Raport z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIĄTY KROK 

- redagujemy załączniki 
ZAŁĄCZNIK nr ………: 

 Wykaz miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe  
 

Lp. 

 

Adres - budynek Pomieszczenia 

1. 

 

adres szkoły -  •  gabinet dyrektora 

•  gabinet zastępcy dyrektora 

•  sekretariat 

•  księgowość 

•  gabinet pedagoga szkolnego i higienistki  

•  pokój nauczycielski  

•  biblioteka  

•  sale lekcyjne  

•  sala gimnastyczna 

•  gabinet nauczycieli wychowania fizycznego 

•  świetlica szkolna  

 
 

 
……………………………………………….……………. 

pieczęć i podpis administratora danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                      ……………………………………dnia ………………….. 

……………………………………………….. 

              oznaczenie pracodawcy 

 

 

okres ważności upoważnienia: 

od ………………………………….. 

do odwołania 
 

UPOWAŻNIENIE nr ……………… 

         Na podstawie art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) upoważniam Panią - 

Pana: …………………………………………………………………………………………………  

                                                        imię i nazwisko pracownika 

 

zatrudnioną – zatrudnionego na stanowisku ………………………………………… 

 

do przetwarzania, w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, 

następujących zbiorów danych osobowych: 

 

Nr z wykazu zbiorów osobowych Nr programu 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………. 

pieczęć i podpis administratora danych osobowych 

 

 

Potwierdzenie odbioru upoważnienia: 

 
…………………………………………………….. 

                  data i podpis pracownika 

 

 

 

 

 
                                          ……………..……………………., dn. ……………………………. 



 

 

 

……………………………………………….. 

              oznaczenie pracodawcy 

 

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE UPOWAŻNIENIA nr …………… 

 

Na podstawie art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) unieważniam upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych wydane dnia …………………………………….…..                     

o numerze ……………………………………….dla Pani/Pana: 
 

………………………………………..………………………………….. 

imię i nazwisko pracownika 

 

 
……………………………......………………………. 

pieczęć i podpis administratora danych osobowych 

 

 

 

Potwierdzenie odbioru unieważnienia: 

 

 
…………………………………………………….. 

                  data i podpis pracownika 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                                     …………………………., dnia ……………………………. 

 

……………………………………………………….    

                       imię i nazwisko pracownika 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
1. Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść: 

a) dokumentacji ochrony danych osobowych w Zespole Szkół …………… 

w ………………………………….,  

b) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst 

jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.), 

c) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 

 

2. Jednocześnie zobowiązuję się nie ujawniać wiadomości, z którymi 

zapoznałem - zapoznałam się z racji wykonywanej pracy, a w szczególności 

nie będę: 

a) ujawniać danych zawartych w eksploatowanych w systemach 

informatycznych, zwłaszcza danych osobowych znajdujących się w tych 

systemach, 

b) ujawniać szczegółów technologicznych używanych w systemów oraz 

oprogramowania, 

c) udostępniać osobom nieupoważnionym nośników magnetycznych i 

optycznych oraz wydruków komputerowych, 

d) kopiować lub przetwarzać danych w sposób inny niż dopuszczony 

obowiązującą w Zespole Szkół dokumentacją. 

 
 

 

……………………..…………..    …………………………… 

           podpis pracownika                       podpis ADO 

 

 

 

 



WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 
Lp. Imię i 

nazwisko 

pracownika 

Numer 

zbiorów 

Okres 

upoważnienia 

Program Uwagi 

od do 

1.  

 

   

odwołania 
SIO, 

administrator,  

Finanse, Płace 

Optivum, 

Płatnik, 

administrator 

 

2.  

 

   

odwołania 
Sekretariat, 

Uczniowie, 

Optimum 

Vulcan, 

Program, 

administrator 

 

3.  

 

   

odwołania 
SIO, Kadry 

Optimum, 

administrator 

 

4.  

 

   

odwołania 
Organizacja 

Optimum, 

administrator 

 

5.  

 

   

odwołania 
  

6.  

 

   

odwołania 
  

7.  

 

   

odwołania 
  

8.  

 

   

odwołania 
  

9.  

 

   

odwołania 
  

10.  

 

   

odwołania 
MOL 

Optimum, 

administrator 

 

11.  

 

   

odwołania 
  

12.  

 

   

odwołania 
  

 

 

 

 

................................................................................ 

pieczęć i podpis administratora danych osobowych 

 

 



PAMIĘTAJ ! 
  

   Nie każdy pracownik uzyska dostęp do określonego zbioru 

zawierającego dane osobowe. 

  

PRZYKŁAD: 

  -  Do teczki akt osobowych danego pracownika dostęp uzyska 

tylko: dyrektor (ADO) lub z jego upoważnienia zastępca 

dyrektora, kadrowa, sekretarka oraz właściciel danej teczki akt 

osobowych.  

  - Do dzienników lekcyjnych dostęp uzyskają wszyscy 

nauczyciele; personel niepedagogiczny już nie. 

 
  

<<<<<@@@>>>>> 
 

SZKOŁA - PRZEDSZKOLE          
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NAJCZĘŚCIEJ 

POPEŁNIANE BŁĘDY 

     TO BARDZO WAŻNE !                                                                         

GROZI NAUCZYCIELOWI KONSEKWENCJAMI  

                                             SŁUŻBOWYMI ! 

1. Nauczyciele na ogólnym zebraniu z rodzicami rozmawiają o 

„danych wrażliwych” dzieci; niepełnosprawność, ADHD, 

trudności edukacyjne. 

 

2. Nieudolność w utrzymaniu dyscypliny w klasie wybrani 

nauczyciele tłumaczą negatywnymi predyspozycjami uczniów, 

naruszając ich chronione dane osobowe. 

 

3. Dokumentacja szkolna oraz dane osobowe  w komputerach są 

łatwo dostępne osobom nieupoważnionym. Przykłady:                                                                 

dzienniki lekcyjne po zajęciach są dostępne dla personelu 

niepedagogicznego na otwartych półkach  w pokoju 

nauczycielskim,      



w dziennikach lekcyjnych znajdują się kopie opinii i orzeczeń 

wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,                                                    

niezabezpieczone komputery w gabinecie dyrektora oraz w 

sekretariacie zawierają dane osobowe i są dostępne dla osób 

nieupoważnionych. 
 

4. Zbyt słabo chronione są w szkołach dane o stanie zdrowia 

uczniów (wniosek lekarza o zwolnienie  z wychowania fizycznego 

lub dotyczące dysleksji) oraz zapisane w orzeczeniach i opiniach 

poradni psychologiczno – pedagogicznych:                                                                     

należy opracować procedury wykorzystywania tych danych w 

określonych sytuacjach,                                                                                  

dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną muszą być zabezpieczone w szafach sekretariatu lub 

w gabinecie dyrektora,                                                                          

wybranym pracownikom należy udzielić upoważnienia na 

przetwarzanie danych zawartych w treści opinii lub orzeczenia 

wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

 

5. Nie wolno nam do odpowiedniej struktury polskiego systemu 

oświaty kwalifikować ucznia na podstawie dokumentacji 

medycznej lecz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – 

pedagogicznej.                                  Diagnoza medyczna pomaga 

poradni trafnie orzekać. 

 

6. Dyrektorzy szkół muszą zapewnić zabezpieczenia środków 

technicznych (komputerów) przed dostępem i przetwarzaniem 

danych osobowych przez osoby nieupoważnione. 

 

7. Pracownicy szkół i placówek specjalnych winni lepiej chronić 

„dane wrażliwe” swoich wychowanków. 

 

8. Dyrektorzy szkół muszą chronić wszystkie dane wprowadzone 

do SIO. 



9. W wydrukach SIO nie wolno nam nanosić dodatkowych 

informacji, rozkodowujących nauczycieli, uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i in. 

 

PAMIĘTAJ, TO MUSI BYĆ ! 

 

SZÓSTY KROK 
- przygotowujemy do podpisu rodziców oświadczenia 

upoważniające nauczycieli szkoły – placówki                                        

do przetwarzania danych osobowych dzieci 
 

 WZÓR  nr  

OŚWIADCZENIE 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

  

Dotyczy dziecka 
....................................................................................................................... 

imię i nazwisko 

numer PESEL : …………………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania:….……………………………..…………………………………………….. 

       Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

w tym kreowanie pozytywnego wizerunku mojego dziecka  
……………………………………………………………………………………… 

(imiona i nazwisko) 

przez pracowników pedagogicznych  

 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. , 
                                                                         (nazwa  szkoły) 

podczas  realizacji działań edukacyjnych, w  tym: prowadzenia konkursów, 

promocji osiągnięć i utrwalania osiągnięć szkoły, a w szczególności poprzez 

zamieszczanie informacji na jej stronie internetowej, oraz podczas 

organizowanych  innych działań oświatowych, kulturalnych czy 

sportowych, eksponowania imiennych dyplomów ucznia. 

       Wyrażam także zgodę na udostępnienie przez ww.  szkołę danych 

osobowych mojego dziecka, obejmujących  informacje o jego sukcesach, 

podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie oraz  imienne dyplomy. 

        Wyrażona zgoda dotyczy całego okresu pobytu w ww. szkole. 
 

………………………………………………………………………… 

                                data i czytelny podpis rodzica 



SIÓDMY KROK 
 

- przygotowujemy 

ZGŁOSZENIE DANYCH DO GIODO 
  

CO SZKOŁA ZGŁASZA DO GIODO? 

- gdy nie powołamy ABI 

Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji 

Zasadniczo administrator danych osobowych ma obowiązek 

zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 

Ochrony Danych Osobowych.  

  

Wyjątki od tej reguły przewidziano w art. 43 ust. 1 u.o.d.o. 

  

Zgodnie z art. 43 ust. 1 z obowiązku dokonania rejestracji zwolnieni 

są m.in. administratorzy danych przetwarzanych w związku 

z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów 

cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych 

lub uczących się.  

  

Oznacza to, że rejestracji nie podlega większość zbiorów 

powstających w szkołach i innych placówkach 

oświatowych, które to zbiory obejmują dane uczniów i nauczycieli.  

  

Obowiązek rejestracji obejmie natomiast: 

- rejestr uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, realizujących 

obowiązek szkolny w innej szkole,  

- rejestr korespondencji czy  

- rejestr upoważnień do odbioru dzieci ze świetlicy.  

  

Obowiązek taki będzie też udziałem innych niż szkoła podmiotów 

przetwarzających dane uczniów i nauczycieli. 

  

  

http://www.bibliotekako.pl/artykul.pack,5,aid,235,Ustawa_o_ochronie_danych_osobowych.html
http://www.bibliotekako.pl/artykul.pack,5,aid,235,Ustawa_o_ochronie_danych_osobowych.html


  

  

 

Przykład  
Organ prowadzący, na podstawie przepisów u.s.o. i KN, 

przetwarza dane dotyczące uczniów i nauczycieli. Przetwarzanie 

to odbywa się m.in. w związku z udzielaniem pomocy materialnej 

uczniom (dane uczniów) czy też udzielaniem pomocy zdrowotnej 

nauczycielom.  

 

Czy zbiory takich danych są wyłączone z obowiązku rejestracji? 

 

Zbiory danych w omawianym przypadku podlegają obowiązkowi 

rejestracji.  

  

Pracodawcą nauczycieli jest szkoła, nie zaś organ prowadzący, 

dlatego też zbiór danych o nauczycielach prowadzony przez organ 

prowadzącynie jest zwolniony z obowiązku rejestracji.  

  

Zwolnienie nie będzie również dotyczyć zbioru danych o uczniach, 

gdyż takie zwolnienie przysługuje tylko administratorom danych 

osób, które są u nich zrzeszone lub też u nich się uczą.  

  

Rejestracji zbioru danych swoich uczniów nie musi w związku z tym 

dokonywać szkoła, obowiązek rejestracji zbioru danych tych 

uczniów istnieje natomiast, gdy administratorem jest organ 

prowadzący. 

 

 

 

 

 

 

 



JAKIE ZBIORY ZGŁASZA 

DYREKTOR SZKOŁY? 
Zacznijmy od podstawy prawnej: 

ustawa o ochronie danych osobowych: 

Art. 40. [zmiana od 1 stycznia 2015 r.]  Administrator danych jest 

obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu 

Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 

ust. 1 i 1a."; 

 
Art.43.1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są 

administratorzy danych: 

1) zawierających informacje niejawne; 

1a) które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-

rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do 

tych czynności; 

2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania 

sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze 

Karnym; 

2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej; 

2b) przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału 

Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz 

Wizowym Systemie Informacyjnym; 

2c) przetwarzanych przez właściwie organy na podstawie przepisów o 

wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej; 

3) dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku 

wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na 

potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego; 

 

4) przetwarzanych w związkuz zatrudnieniem u nich, 

świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a 

także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się; 

 



5) dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi 

notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, 

doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta; 

6) tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do 

Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum 

lokalnego; 

7) dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w 

zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub 

kary pozbawienia wolności; 

8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku 

lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej; 

9) powszechnie dostępnych; 

10) przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do 

uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia 

naukowego; 

11) przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia 

codziennego; 

 

12)  [dodano od 1 stycznia 2015 r.] przetwarzanych w zbiorach, 

które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o 

których mowa w art. 27  ust. 1. [dane wrażliwe] 

 

1a. [dodano od 1 stycznia 2015 r.] Obowiązkowi rejestracji 

zbiorów danych osobowych, z wyjątkiem zbiorów zawierających 

dane, o których mowa w art. 27 ust. 1, nie podlega administrator 

danych, który powołał administratora bezpieczeństwa informacji      

i zgłosił go Generalnemu Inspektorowi do rejestracji,                                       

z zastrzeżeniem art. 46e ust. 2. 

 
 

Oznacza to, żerejestracjinie podlega większość zbiorów 

powstających w szkołach i innych placówkach oświatowych,                         

które to zbiory obejmują dane uczniów i nauczycieli. 



Obowiązek rejestracji obejmie natomiast choćby:  

rejestr uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, realizujących 

obowiązek szkolny w innej szkole,  

rejestr korespondencji czy  

rejestr upoważnień do odbioru dzieci ze świetlicy.  

Obowiązek taki będzie też udziałem innych niż szkoła podmiotów 

przetwarzających dane uczniów i nauczycieli (biblioteka 

pedagogiczna, poradnia psychologiczno – pedagogiczna).  

Co prawda wspomniana regulacja prawna mówi o zwolnieniu                                   

z obowiązku tylko w przypadku osób „uczących się”, ale nie należy 

zapominać, że polski system prawny traktuje definicję „ucznia” 

bardzorozszerzająco.  

I tak, uczniami będą – zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 

814, z późn. zm.):  

– dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną 

przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne,  

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i 

placówkach oświatowych,  

- dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz                 

- uczniów, słuchacze, wychowankowie i absolwenci szkół i 

placówek oświatowych.  

 

Wynika z tego wyraźnie, że dyrektor placówki nie jest 

zobowiązany do rejestracji zbiorów danych wychowanków,              

w tym również byłych wychowanków danej placówki oświatowej. 

 
 
 



 Czy poradnia powinna zgłosić swoje 

zbiory danych do GIODO? 
Utworzono: 09-07-2013  

Aktualizacja: 09-07-2013  

Czy zbiór danych pacjentów poradni psychologiczno – 

pedagogicznej (dane wrażliwe)  należy zgłosić do GIODO? 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

administrator danych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych do 

rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków,                 

o których mowa w art. 43 ust. 1.  

Art. 43 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi, że z obowiązku rejestracji 

zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych 
przetwarzanych  w związku:  

z zatrudnieniem  u nich,  

świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a 

także  

dotyczących osób  u nich zrzeszonych lub  

uczących się.  

Oznacza to, że rejestracji nie podlega większość zbiorów 

powstających w szkołach i innych placówkach oświatowych,                         

które to zbiory obejmują dane uczniów i nauczycieli. 

Obowiązek rejestracji obejmie natomiast choćby rejestr uczniów 

zamieszkałych w obwodzie szkoły, realizujących obowiązek szkolny 

w innej szkole, rejestr korespondencji czy rejestr upoważnień do 

odbioru dzieci ze świetlicy.  

Obowiązek taki będzie też udziałem innych niż szkoła podmiotów 

przetwarzających dane uczniów i nauczycieli.  

Co prawda wspomniana regulacja prawna mówi o zwolnieniu z 

obowiązku tylko w przypadku osób „uczących się”, ale nie należy 

zapominać, że polski system prawny traktuje definicję „ucznia” 

bardzorozszerzająco.  

http://prawopl.pl/edukacja/porady-ekspert%C3%B3w/9399-czy-poradnia-powinna-zg%C5%82osi%C4%87-swoje-zbiory-danych-do-giodo
http://prawopl.pl/edukacja/porady-ekspert%C3%B3w/9399-czy-poradnia-powinna-zg%C5%82osi%C4%87-swoje-zbiory-danych-do-giodo


I tak, uczniami będą – zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 

814, z późn. zm.):  

– dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną 

przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne,  

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i 

placówkach oświatowych,  

- dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz                 

- uczniów, słuchacze, wychowankowie i absolwenci szkół i 

placówek oświatowych.  

Wynika z tego wyraźnie, że dyrektor placówki nie jest 

zobowiązany do rejestracji zbiorów danych wychowanków,              

w tym również byłych wychowanków danej placówki oświatowej. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



Jak prawidłowo należy zgłosić zbiór danych 

osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 

Ochrony Danych Osobowych? 
Prawidłowe zgłoszenie polega przede wszystkim na właściwym 

wypełnieniu przez administratora danych formularza 

rejestracyjnego i przesłaniu go do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

Uzasadnienie: 
Jednym z podstawowych obowiązków administratora danych jest 

zgłoszenie do rejestracji prowadzonych przez niego zbiorów danych 

osobowych, obowiązek ten wynika  

z  art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych.  

Administrator ma obowiązek zawrzeć w zgłoszeniu wszystkie 

informacje o prowadzonym przez siebie zbiorze danych osobowych, 

które zostały określone w art. 41 ust.1 ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

Na informacje te składa się m. in.: 

- oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca 

zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów 

gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną 

upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia 

przetwarzania danych podmiotowi, o którym mowa w art. 31, lub 

wyznaczenia podmiotu, o którym mowa w art. 31a, oznaczenie tego 

podmiotu i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, 

- cel przetwarzania danych, 

- opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres 

przetwarzanych danych, 

- sposób zbierania oraz udostępniania danych, 

- informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym 

dane mogą być przekazywane, 

- opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych 

w celach określonych w art. 36-39 ustawy, 

-  informacje o sposobie wypełnienia warunków technicznych 

i organizacyjnych określonych w przepisach, o których mowa w art. 

39a ustawy o ochronie danych osobowych. 



Powyższe informacje administrator danych ma obowiązek podać 

w sposób określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy 

o ochronie danych osobowych, tj. na  formularzu, który stanowi 

załącznik dorozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru 

zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu 

Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

PAMIĘTAJ ! 
Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji nie oznacza przesyłania 

danych osobowych, które stanowią jego zawartość, ani 

dokumentów potwierdzających zawarte w nim oświadczenia (np. 

polityki bezpieczeństwa).  

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie przetwarza 

bowiem danych osobowych gromadzonych w ramach zbiorów 

danych, podlegających obowiązkowi rejestracji, a jedynie dysponuje 

informacjami o takich zbiorach. 

WAŻNE ! 
Zgłaszając zbiór do rejestracji administrator danych powinien również 

pamiętać, iż w formularzu zgłoszenia zbioru danych do rejestracji 

należy podać tylko informacje o jednym zbiorze danych 

osobowych, czyli zasadą jest, że jedno zgłoszenie powinno 

obejmować jeden zbiór danych osobowych, a złamanie tej zasady, 

tj. wypełnienie jednego formularza zgłoszenia dla kilku zbiorów 

danych osobowych nie pozwala w sposób właściwy scharakteryzować 

poszczególnych zbiorów objętych zgłoszeniem.  

Tym samym nie można dla każdego z nich wskazać elementów 

decydujących o jego tożsamości, tj. np. podstawy prawnej 

przetwarzania danych, zakresu przetwarzanych danych, celu 

przetwarzania danych w zbiorze, a co za tym idzie nie jest możliwe 

stwierdzenie, jakie informacje, o których mowa w art. 41 ust. 

1 ustawy, dotyczą każdego ze zbiorów.  

Administrator danych może przesłać zgłoszenie za 

pośrednictwem pocztybądź złożyć w Biurze GIODO (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa).  

Należy jednak pamiętać, że obowiązek rejestracyjny może zostać 

spełniony również drogą elektroniczną, za pośrednictwem 

„Elektronicznej platformy komunikacji z Generalnym Inspektorem 



Ochrony Danych Osobowych”            (E-Giodo) dostępnej na stronie 

internetowej: www.giodo.gov.pl. 

ADRES PLATFORMY: 
https://egiodo.giodo.gov.pl/formular_step18_sendno.dhtml 

  

Należy również dodać, iż przepisy o rejestracji mają odpowiednie 

zastosowanie do zgłoszenia zmian w zbiorze (art. 41 ust. 4 ustawy). 

Oznacza to, iż zgłoszenia zmian w zbiorze administrator danych 

winien dokonać również na powyżej określonym formularzu. 
  

......................, dnia ................................ r. 

.........................................  

ul. ...................................  

........................................  

   

  

  

  

  

Biuro Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych  

Departament Rejestracji Zbiorów 

Danych Osobowych  

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

  

W załączeniu przesyłamy do rejestracji zgłoszenie zbioru danych 

osobowych o nazwie „......................................”, wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów.  

Jednocześnie na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy o ochronie danych 

osobowych prosimy o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu 

przedmiotowego zbioru danych osobowych. 

   

   
   

Z poważaniem 

   
................................... 

  
Załączniki :   

  

1) Zgłoszenie zbioru danych osobowych „................................”,  

 

 

 

http://www.giodo.gov.pl/


 

                                                                            ............................, dnia ....................... r.  

  

..................................................... 

ul. ................................................ 

......................................................  

  

  

Dot. zgłoszenia nr ................ 

Biuro Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych 

Departament Rejestracji Zbiorów 

Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

  
ZGŁOSZENIE ZMIAN 

 
 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych 

informujemy, iż z dniem ...........................w zgłoszonym zbiorze danych  o 

nazwie „……………………………………………………………………….………………….”                                

zaszły następujące zmiany: 
....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

  

W związku z tym prosimy o uaktualnienie zgłoszenia dokonanego w dniu 

.......................................... (nr......................) poprzez wykreślenie dotychczasowych 

wpisów, a naniesienie przesłanych zmian.   

  

W załączeniu aktualny wniosek zgłoszenia do rejestracji.    

  

  

Z poważaniem  
................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI 

OCHRONYDANYCH OSOBOWYCH 

*  – zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), 

*  – zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, 

*  – zgłoszenie zbioru, w którym będą przetwarzane dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

  

Nr ........................................ 
(nadaje urzędnik Biura GIODO) 

Część A. Wniosek 
Wnoszę o wpisanie zbioru danych osobowych o nazwie: 

........................................................................................................ 

do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych. 

Część B. Charakterystyka administratora danych 

1. Wnioskodawca (administrator danych): 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

(nazwa administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz nr REGON) 

2. Przedstawiciel Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

(nazwa przedstawiciela administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania) 

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych: 

*  – administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych 

innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), 

*  – administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi. 

W przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi podaj nazwę i adres siedziby lub 

nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych 

osobowych: 

  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

................................................................................................................. * ew. cd. w załączniku nr   

4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: 

 

 

 

 

 

 



*  – zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących, 

*  – przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................. * ew. cd. w załączniku nr   

*  – przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną 

lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, 

*  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 

publicznego – jeśli TAK, to opisz te zadania: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................. * ew. cd. w załączniku nr   

*  – przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 

przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i 

wolności osoby, której dane dotyczą. 

Część C. Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane dotyczą, 

oraz zakres przetwarzanych danych 
5. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

................................................................................................................. * ew. cd. w załączniku nr   

6. Opis kategorii osób, których dane dotyczą: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

7. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach: 

*  – nazwiska i imiona, *  – Numer Identyfikacji Podatkowej, 

*  – imiona rodziców, *  – miejsce pracy, 

*  – data urodzenia, *  – zawód, 

*  – miejsce urodzenia, *  – wykształcenie, 

*  – adres zamieszkania lub pobytu, *  – seria i numer dowodu osobistego, 

*  – numer ewidencyjny PESEL, *  – numer telefonu. 

8. Inne dane osobowe, oprócz wymienionych w pkt 7, przetwarzane w zbiorze – należy podać jakie: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................. * ew. cd. w załączniku nr   

9. Dane przetwarzane w zbiorze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



a) ujawniają bezpośrednio lub w kontekście: 

*  – pochodzenie rasowe, *  – przynależność partyjną, 

*  – pochodzenie etniczne, *  – przynależność związkową, 

*  – poglądy polityczne, *  – stan zdrowia, 

*  – przekonania religijne, *  – kod genetyczny, 

*  – przekonania filozoficzne, *  – nałogi, 

*  – przynależność wyznaniową, *  – życie seksualne, 

b) dotyczą: 

*  – skazań, *  – orzeczeń o ukaraniu, 

*  – mandatów karnych, *  – innych orzeczeń wydanych 

w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym 

Jeśli nie zakreślono żadnej odpowiedzi, należy przejść od razu do pkt 11. 

10. Podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w pkt 9: 

*  – osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać na to zgodę na piśmie, 

*  – przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody osoby, której dane dotyczą, 

jej danych osobowych – jeśli TAK, to podaj odniesienie do przepisu tej ustawy: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................. * ew. cd. w załączniku nr   

*  – przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna 

do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora, 

*  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań kościoła, innego związku 

wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji 

o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, 

a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tej organizacji lub instytucji albo osób 

utrzymujących z nią stałe kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne 

gwarancje ochrony przetwarzanych danych – jeśli TAK, to podaj jakich: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................. * ew. cd. w załączniku nr   

*  – przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem, 

*  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do 

zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony 

w ustawie, 

*  – przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych 

lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem 

innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne 

gwarancje ochrony danych osobowych, 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  – przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, 

której dane dotyczą, 

*  – przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania 

rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia 

naukowego, a publikowanie wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób, 

których dane zostały przetworzone, 

*  – przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

Część D. Sposób zbierania oraz udostępniania danych 

11. Sposób zbierania danych do zbioru: 

*  – od osób, których dotyczą, 

*  – z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru:  

*  – podmiotom innym niż upoważniona na podstawie przepisów prawa, 

13. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane – należy podać nazwę i 

adres siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu dane mogą być 

przekazywane: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................. * ew. cd. w załączniku nr   

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego – podaj nazwę 

państwa: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................. * ew. cd. w załączniku nr   

Część E. Opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych 
w celach określonych w art. 36–39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych 
(w poniższych odpowiedziach proszę nie ujawniać szczegółów zastosowanych rozwiązań) 

15. Zbiór danych osobowych będzie przetwarzany: 

a) *  – centralnie 

  *  – w architekturze rozproszonej 

b) *  – wyłącznie w postaci papierowej 

  *  – z użyciem systemu informatycznego 

c) *  – z użyciem co najmniej jednego urządzenia systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych połączonego z siecią publiczną (np. Internetem), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  *  – bez użycia żadnego z urządzeń systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych połączonego z siecią publiczną (np. Internetem), 

16. Zostały spełnione wymogi określone w art. 36–39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych
1)

: 

a) *  – został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji nadzorujący przestrzeganie 

zasad ochrony przetwarzania danych osobowych, 

  *  – administrator danych sam wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa informacji, 

b) *  – do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia 

nadane przez administratora danych, 

c) *  – prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 

d) *  – została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa. 

e) *  – została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym, 

f) Inne środki, oprócz wymienionych w pkt. a – e, zastosowane w celu zabezpieczenia danych: 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................. *  ew. cd. w załączniku nr   

Część F. Informacja o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których 

mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie doku–mentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) 

17. Zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie: 

*  – podstawowym, 

*  – podwyższonym, 

*  – wysokim. 

  

  ................................................................. 

  (data, podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

  

Objaśnienia: 

*  W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy zakreślić kwadrat lilerą „X”. 

  

1)  Administrator danych prowadzący zbiór w systemie tradycyjnym (papierowym) zobowiązany jest do 

zastosowariia środków określonych w pkt 15 ppkt a – d, a w przypadku prowadzenia zbioru w systemie 

informatycznym, ponadto środka określonego w pkt 16 ppkt e. 

2)  Należy wskazać odpowiedni poziom bezpieczeństwa określony w § 6 ww. rozporządzenia (UWAGA! 

Dotyczy wyłącznie administratorów przetwarzających dane w systemie informatycznym); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–   jeżeli wnioskodawca przetwarza dane wymienione w pkt 9 zgłoszenia, należy zastosować środki 

bezpieczeństwa przynajmniej na poziomie podwyższonym; 

–   w przypadku gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych połączone jest z siecią publiczną należy stosować środki bezpieczeństwa na 

poziomie wysokim; 

–   w pozostałych przypadkach wystarczające jest zastosowanie środków bezpieczeństwa na poziomie 

podstawowym. 

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną. za pomocą programu komputerowego umożliwiającego 

jego prawidłowe wypełnienie, dostępnego na stronie Intenetowej Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. 
  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulaminy wewnątrzszkolne;                                                          

struktura, sposób wprowadzenia w życie. 
Wszelkie regulaminy i informacje porządkujące organizację 

pracy szkoły dyrektor wprowadza w życie zarządzeniem. 

 

Zarządzenie nr 021/3/15 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie 

z dnia 02 marca2015r. 
w sprawieustalenia dodatkowych dni wolnychod pracy dla pracowników 

administracji i obsługi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radlinie 
 

Na podstawie art.130 Kodeksu Pracyoraz §10 pkt 3 ppkt 1 Regulaminu 

Pracy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radlinie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W roku 2014 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od pracy: 

1) Za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015r.ustalam dzień  

14 sierpnia 2015r. – dniemwolnym od pracy dla pracowników 

administracji i obsługi Szkoły Podstawowej Nr 4 wRadlinie. 

2)  Za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015r.ustalam dzień  

24 grudnia 2015r.-dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji 

i obsługi Szkoły Podstawowej Nr 4 wRadlinie. 

 

§ 2 

Ustalone w § 1 zarządzenia dni wolne stanowią obniżenie wymiaru czasu 

pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące 

dniem wolnym od pracy wystąpiło w innym dniu tygodnia niż niedziela. 

 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się sekretarzowi szkoły. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na 

stronie internetowej szkoły www.sp4.radlin.p 
 

 

…………………………………………………………. 

            pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 



ZARZĄDZENIE NR 6/2014 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

W TARNOBRZEGU 

z dnia 9 września 2014r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego 

 
Działając w oparciu o §5.1. rozporządzenia MEN z dnia 5 

października 2010 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr186, poz. 1245): 

 

§ 1 

Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –

wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015: 

- 15 października 2014 r. 

- 10 listopada 2014 r. 

- 02 stycznia 2015 r. 

- 05 stycznia 2015 r. 

- 05 czerwca 2015 r. 

 

§ 2 

Rodzice/prawni opiekunowie/ zostaną poinformowani o możliwości 

udziału uczniów w zorganizowanych na terenie szkoły zajęciach 

opiekuńczych. 

 

§ 3 

Przypominam, że ww. dni są dniami pracy dla wszystkich 

pracowników szkoły. 

 

Dyrektor szkoły 

 …………………………….. 

 

 

 



ZARZĄDZENIE NR  13/2014 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy 

z dnia 12.06.2014 r. 

w sprawie wprowadzenia Procedury monitorowania podstawy 

programowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy 

Działając na podstawieart. 39 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 

95 poz. 425 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:. 

  

  § 1  

Wprowadza się Procedurę monitorowania podstawy programowej w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2  

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły. 

§ 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

Dyrektor PSP w Turzy 

                                                                                                                        

                            Zbigniew Cytera 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Zarządzenie nr 7/2011 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

im. Jana Długosza w Nowym Sączu 

z dnia 15 czerwca 2011r. 

w sprawie ustalenia  regulaminów, procedur, instrukcji i harmonogramów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny w ZSO nr1 
Na podstawie Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) –§ 2, § 7 ust. 2 pkt 2 i 3; § 31 ust. 1, 2, 4, 

5, 6, 7zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

1.Wprowadzam i zalecam do realizacji wZespole Szkół Ogólnokształcących                 

nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączuregulaminy przebywania i korzystania z 

sal:  

   a) chemicznej; załączniknr1do niniejszego zarządzenia, 

   b) komputerowej; załączniknr2 do niniejszego zarządzenia, 

   c) gimnastycznej; załącznik nr 3do niniejszego zarządzenia. 

 

2.Wprowadzam i zalecam do realizacji wZespole Szkół Ogólnokształcących          

nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączuregulamin dyżurów nauczycieli; 

załącznik nr4 do niniejszego zarządzenia, oraz "Obowiązki nauczyciela podczas 

przerw międzylekcyjnych" ; załącznik nr5 do niniejszego zarządzenia. 

 

3.Wprowadzam i zalecam do realizacji wZespole Szkół Ogólnokształcących nr 

1 im.Jana Długosza w Nowym Sączuregulamin bezpiecznego użytkowania 

urządzeń i sprzętu sportowego załącznik nr6do niniejszego zarządzenia, oraz 

regulamin korzystania z boiska szkolnego załącznik nr7 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

4.Wprowadzam i zalecam do realizacji wZespole Szkół Ogólnokształcących nr 

1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu regulamin postępowania w razie wypadku 

w szkolezałącznik nr8 do niniejszego zarządzeniairegulamindotyczący działań 

interwencyjnych załącznik nr9 do niniejszego zarządzenia, oraz harmonogram 

działań profilaktyczno-interwencyjnych załącznik nr10  

do niniejszego zarządzenia 

 

5.Wprowadzam instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy 

z niszczarką do papieru, która stanowi załącznik nr11 do niniejszego 

zarządzenia. 

 



6.Wprowadzam procedury postępowania z uczniem zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym, które stanowią załącznik nr 12 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

7.Wprowadzam inne procedury postępowania w ZSO nr1, które stanowią  

załącznik nr 13do niniejszego zarządzenia. 

 

8.Wprowadzam procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia  

młodzieży przestępczością i demoralizacją, które stanowią załącznik nr 14do  

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Do wiadomości i stosowania w/w regulaminów, procedur, instrukcji i 

harmonogramuzobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły. 

 

§ 3 

Zapoznanie z zarządzeniem należy potwierdzić własnoręcznym czytelnym 

podpisem. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30czerwca 2011roku 

 

 
…………………………………………….. 

             pieczęć i podpis dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN  UCZESTNIKA WYCIECZKI 
 

1. Wszyscy uczestnicy obowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania 

poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów. 

2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy. 

3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek. 

4.  Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się 

przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna. 

5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, 

papierosy, narkotyki); w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub 

spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do natychmiastowego 

powiadomienia rodziców. 

6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych 

regulaminów ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek). 

7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie 

niszczyć przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych). 

8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające 

wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać kierownikowi 

wycieczki lub opiekunom. 

9. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i 

opiekunów. 

10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i 

ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki). 

11. Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi uczestnik wycieczki. 

12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z 

regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad. 

Podpisy uczestników wycieczki: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Podpis ucznia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    



7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

 

         Akceptacja kierownika wycieczki: 

............................................................ 



REGULAMIN ORGANIZACJI BALU KARNAWAŁOWEGO 
szkoła podstawowa 

 

1. Bal karnawałowy odbywa się w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w 

Olszance. 

2. Organizatorami balu są wychowawcy klas 0 – II. 

3. W balu mogą uczestniczyć za zgodą rodziców wszystkie dzieci oddziału  

     przedszkolnego oraz wszyscy uczniowie klas I – II. 

4. Bal będzie odbywać się w dniu 10 stycznia 2013 r. w godz. od 10.00 do 

13.00. 

5. Opiekę nad uczestnikami balu sprawować będą wychowawcy klas 0 – II. 

6. Uczestników balu obowiązują przebrania karnawałowe. 

7. Stroje nie mogą zawierać elementów grożących niebezpieczeństwem 

pozostałym  uczestnikom balu. 

8. Podczas balu wszystkich obowiązuje przebywanie w miejscu wyznaczonym 

do zabawy. 

9. Wszelkie wyjścia poza miejsce wyznaczone do zabawy należy zgłaszać  

    wychowawcy  klasy. 

10. Dowóz i odbiór dzieci z balu leży w gestii rodziców, którzy odpowiadają za 

ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w drodze powrotnej do domu. 

11. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w balu. 

12. Uczestnictwo w balu wymaga właściwego zachowania, zgodnego z zapisami  

     Statutu Szkoły. 

13. Wszelkie niewłaściwe zachowania grożą karami określonymi w Statucie 

Szkoły. 

14. W balu mogą uczestniczyć rodzice jako dodatkowi opiekunowie. 

15. Uczestnictwo w balu jest bezpłatne. 

 

 

Zobowiązujemy się do przestrzegania powyższego regulaminu: 

 
 

Uczeń klasy ………………………………………..   Rodzice: 

 
 

                                                                      …………………………………………………………….  
                    podpis 
………………………….………………………………….  
                                                                                                                                          podpis   

 

Olszanka, dnia 9 stycznia 2013 r. 

 

 

 
 



REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ 
w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr…………… 

im. ……………………………………….w………………………………………… 

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek 

sportowych i innych zajęć sportowych. 

 

2. Na sali gimnastycznej mogą odbywać się imprezy okolicznościowe. 

 

3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany i są 

zaplanowane w szkolnym rozkładzie zajęć. 

 

4. Przebywanie na sali i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest 

tylko w obecności i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

5. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący 

zajęcia. 

 

6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór 

sportowy - koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na 

nieślizgającej się i czystej podeszwie. 

 

7. Zabrania się wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza 

obowiązującymi zajęciami wychowania fizycznego. 

 

8. W czasie zajęć uczniowie obowiązani są do stosowania się do poleceń 

nauczyciela oraz przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 

9. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w 

należytym porządku. W trakcie trwania zajęć szatnia pozostaje zamknięta, 

a osoby, które nie uczestniczą w ćwiczeniach nie mogą w niej przebywać. 

 

10. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą 

odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione         w szatni 

(pieniądze, biżuterię, telefony komórkowe, itp.). 

 

11. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć okulary, kolczyki, 

łańcuszki, pierścionki zegarki i inne ozdoby zawieszone na szyi i 

przegubach dłoni. 

 

12. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela. 

 



13. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się 

samopoczucia należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

 

14. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. 

 

15. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać 

prowadzącemu zajęcia. 

 

16. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być 

wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

17. Za szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej przez ucznia 

odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice -   opiekunowie prawni. 

 

18. Za stan pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej, sprzętu 

gimnastycznego i urządzeń znajdujących się na sali gimnastycznej są 

odpowiedzialne osoby korzystające w danym czasie. 

 

19. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, 

opakowań szklanych, jedzenia i picia. 

 

20. W przypadku zaplanowania na sali gimnastycznej uroczystości szkolnej, 

zabawy, dyskoteki, organizatorzy bądź opiekunowie klas biorących udział 

w niej obowiązani są do wyniesienia z sali wszystkich ruchomych sprzętów 

sportowych (kozioł, skrzynia,materace, itp.). 

 

21. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po 

zakończonych zajęciach w wyznaczonych miejscach. 

 

22. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali 

gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Dyrektorem 

szkoły. 

 

23. W przypadku naruszenia lub lekceważenia regulaminu uczeń może być 

ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły. 
 

 

 

 

 Zatwierdził: ………………………………………………. 

                         data i podpis dyrektora szkoły 

 


