
OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich 

kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu  

i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez 

szkołę. 

2. Na początku roku szkolnego wychowawcy informują uczniów i rodziców o sposobie i kryteriach oceniania 

zachowania. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne 

dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową. 

5. Począwszy od IV klasy stosuje się skalę ocen zachowania zgodną z obowiązującymi przepisami w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne; 
6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

CELE I TREŚCI OCENIANIA ZACHOWANIA 

1. Celem oceniania zachowania ucznia jest: 

1) dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o: 
a) prezentowanych przez ucznia postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, 

b) zaangażowaniu w rozwijanie swojej osobowości, 

c) dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak też niestwarzaniu zagrożenia dla zdrowia      

i bezpieczeństwa innych 

d) funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i społecznym; 

2) motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje; 
3) uświadomienie uczniowi jego mocnych i słabych stron w odniesieniu do oczekiwań szkoły 

uwzględnionych w kryteriach. 
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące treści: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia – uczeń jest przygotowany do lekcji, jest punktualny, 

zdyscyplinowany, nie opuszcza lekcji bez uzasadnienia, ma zawsze przy sobie zeszyty, podręczniki, 

przybory; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej –  uczeń bierze udział w organizowaniu życia klasy  

i szkoły, podejmuje własne inicjatywy, przygotowuje gazetki ścienne, dba o estetyczny wygląd szkoły, 

ład i porządek w szkole i na terenie przyszkolnym, dba o mienie szkolne i przeciwdziała wszelkim 



przejawom dewastacji; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły – uczeń aktywnie uczestniczy w ceremoniale szkolnym, godnie 

reprezentuje szkołę na zewnątrz, zachowuje schludny wygląd; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej - uczeń w swoich wypowiedziach i w rozmowach z innymi ludźmi 

nigdy nie używa wulgaryzmów, przekleństw, obraźliwych słów; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób - uczeń dba o higienę osobistą, nie pali 

żadnego rodzaju papierosów, nie spożywa alkoholu, nie zażywa narkotyków, dopalaczy, reaguje na 

przejawy złych zachowań i agresji, nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej, słownej oraz 

cyberprzemocy; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – uczeń ma właściwy stosunek do nauczycieli  

i innych pracowników szkoły, w czasie lekcji i przerw nie włącza i nie korzysta z telefonu komórkowego 

oraz z innych urządzeń elektronicznych bez zgody i wyraźnego polecenia nauczyciela, wywiązuje się  

ze zobowiązań, jest koleżeński, pomaga słabszym, mówi prawdę, nie oszukuje, nie kradnie, szanuje cudzą 

własność, przestrzega form grzecznościowych, szanuje polskie symbole narodowe, szkolne i religijne; 

7) okazywanie szacunku innym osobom – uczeń postępuje zgodne z zasadami savoir vivre’u, szanuje 

poglądy innych ludzi, nie dąży do dominacji nad innymi, nie wywiera presji, nie przejawia agresji  

w stosunku do innych ludzi. 

 

 

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 

Przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych zachowania należy kierować się następującymi 
kryteriami: 

 
Uczeń wzorowy: 

⎯ jest wzorem do naśladowania, przestrzega Statutu Szkoły 

⎯ sumiennie wypełnia obowiązki szkolne i zadania nadobowiązkowe np. wolontariat 

⎯ przestrzega regulaminów i zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły (przerwy spędza na terenie szkoły) 

⎯ punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin  nieusprawiedliwionych 

⎯ bierze udział w konkursach i turniejach międzyszkolnych  

⎯ prezentuje wzorową kulturę osobistą w szkole i poza nią 

⎯ sławi dobre imię szkoły, godnie ją reprezentuje (zachowuje schludny wygląd) 

⎯ szanuje i rozwija tradycje szkoły 

⎯ przestrzega ceremoniału szkolnego 

⎯ jest kulturalny, dba o piękno mowy ojczystej 

⎯ okazuje szacunek wszystkim ludziom w szkole i poza szkołą 

⎯ reaguje na przejawy zła i agresji 

⎯ jest wolny od nałogów, przestrzega prawa (obca jest mu cyberprzemoc, przemoc fizyczna, 

psychiczna i słowna) 

⎯ jest inicjatorem pożytecznych działań 

⎯ jest uczciwy, koleżeński, sprawiedliwy i opiekuńczy w stosunku do koleżanek i kolegów 

⎯ w czasie lekcji nie używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela 

⎯ nie ma negatywnych uwag dotyczących relacji międzyludzkich 

 
Uczeń bardzo dobry: 

⎯ przestrzega Statutu Szkoły 

⎯ sumiennie wypełnia obowiązki                        szkolne 

⎯ ma do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień 



⎯ postępuje  zgodnie  z  prawem  (obca  jest  mu  cyberprzemoc,  oraz  przemoc  fizyczna,  psychiczna   
i  słowna) 

⎯ systematycznie pracuje, solidnie wykonuje swoje obowiązki 

⎯ wyróżnia się w pracy na rzecz klasy 

⎯ właściwie  wywiązuje  się  z  przydzielonych  zadań  oraz   zgłasza  się  do  pracy  na  rzecz  klasy i  szkoły 

⎯ przestrzega zasad kultury współżycia społecznego 

⎯ okazuje   szacunek  wszystkim  ludziom  w  szkole  i   poza  szkołą,  zawsze  stosuje formy  
grzecznościowe 

⎯ dba o wspólne dobro, ład i porządek w szkole 

⎯ działa w samorządzie uczniowskim, wolontariacie 

⎯ opiekuje się uczniami niepełnosprawny mi i słabszymi 

⎯ zachowuje schludny wygląd 

⎯  jest wolny od nałogów 

⎯ przerwy spędza na terenie szkoły 

⎯ w czasie lekcji i  przerwie nie używa  telefonu  komórkowego i innych urządzeń elektronicznych bez 
zgody nauczyciela 

⎯ ma nie więcej niż 1 negatywną uwagę dotyczącą relacji międzyludzkich 

 

Uczeń dobry: 

⎯ właściwie wykonuje obowiązki szkolne 

⎯ ma do 4 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień 

⎯ postępuje zgodnie z prawem (obca jest mu cyberprzemoc, oraz przemoc fizyczna, psychiczna i słowna) 

⎯ wywiązuje się z przydzielonych zadań 

⎯ pomaga w działaniach na rzecz klasy 

⎯ jest kulturalny, zachowuje schludny wygląd 

⎯ w szkole i poza nią nie używa wulgarnych słów, przekleństw 

⎯ dba o wspólne dobro, mienie szkolne 

⎯ okazuje szacunek ludziom 

⎯ w sytuacjach konfliktowych dąży do zgody 

⎯ jest wolny od  nałogów 

⎯ jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń 

⎯ ma nie więcej niż 5 negatywnych uwag dotyczących relacji międzyludzkich 

 
Uczeń poprawny: 

⎯ zdarza się, że korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji 

⎯ wykazuje drobne, krótkotrwałe uchybienia co do schludnego wyglądu (1 incydent 1-2 dni) 

⎯ ma do 8 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień 

⎯ sporadycznie bywa nieprzygotowany do lekcji 

⎯ wykazuje minimalne zaangażowanie wobec działań na rzecz klasy i szkoły 

⎯ używa poprawnego, kulturalnego języka 

⎯ dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, przestrzega regulaminów bhp 

⎯ zdarza  mu  się  niewłaściwe  zachowanie,  ale  po  zwróconej  uwadze  przez  nauczyciela  poprawia  się 

⎯ w  sytuacjach  konfliktowych  nie  unika  odpowiedzialności,  stara  się  rozwiązywać  spory  bez  agresji 

 
Uczeń nieodpowiedni: 

⎯ używa telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć 

⎯ ma do 16 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień 

⎯ często jest nieprzygotowany i nie nosi przyborów, materiałów 



⎯ zdarza mu się opuszczać samowolnie teren szkoły w czasie przerw 

⎯ zdarza mu się samowolne opuszczenie klasy w czasie zajęć lekcyjnych 

⎯ nie angażuje się w życie klasy 

⎯ swoim zachowaniem przynosi wstyd klasie i szkole 

⎯ często używa wulgaryzmów 

⎯ jest agresywny i arogancki, bierze udział w bójkach 

⎯ zdarza mu się palić papierosy na terenie szkoły 

⎯ zdarza mu się niewłaściwe zachowanie w szkole i poza nią 

⎯ często używa wulgaryzmów 

⎯ ma lekceważący stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły 

 
Uczeń naganny: 

⎯ pomimo upomnień ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, nie przygotowuje się do zajęć 

⎯ podjął zachowania niezgodne z prawem 

⎯ wagaruje (ma powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych), opuszcza samowolnie lekcje i teren szkoły 

w czasie przerw, ucieka ze szkoły 

⎯ postępuje niezgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

⎯ naraził siebie i innych na utratę zdrowia i życia 

⎯ swoim zachowaniem przynosi wstyd klasie i szkole 

⎯ używa wulgarnego języka 

⎯ łamie regulaminy dotyczące bhp w szkole 

⎯ nie okazuje szacunku innym osobom 

⎯ jego zachowanie jest aroganckie 

⎯ jego zachowanie jest agresywne (werbalnie lub fizycznie) 



⎯ stosuje używki 

⎯ mimo uwag nie ma poprawy jego zachowania 

 

TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 

1. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących kryteriów 

ocen zachowania. 

2. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców. 

3. Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną. 

Jedno poważne wykroczenie np. wejście w konflikt z prawem może spowodować obniżenie oceny nawet 

do nieodpowiedniej lub nagannej, co uchwala Rada Pedagogiczna podczas rady klasyfikacyjnej. 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do 

klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

6. Oceny zachowania dokonuje się bieżąco poprzez adnotacje nauczycieli i wychowawcy w dzienniku. 

7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują na specjalnej karcie proponowane oceny zachowania, 

na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

8. Wychowawca, ustalając śródroczną i końcową ocenę zachowania, bierze pod uwagę: samoocenę ucznia, 

uwagi innych uczniów, spostrzeżenia i uwagi nauczycieli uczących oraz opinie i informacje o zachowaniu 

ucznia, które pochodzą od innych pracowników szkoły 

9. Ustalona przez wychowawcę ocena z zachowania jest ostateczna. 

10. O  grożącej   uczniowi   ocenie   nagannej   uczeń   i   jego   rodzice   informowani   są   pisemnie   za 

potwierdzeniem, na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. Jeśli uczeń z oceną co najmniej poprawną dopuści się 

rażących, niegodnych czynów niezgodnych z prawem w okresie 1 miesiąca przed radą klasyfikacyjną, 

wychowawca ma prawo do obniżenia oceny zachowania na nieodpowiednią lub naganną, natychmiast 

informując o tym rodziców. 

11. Ocena roczna może być wyższa od śródrocznej o jeden stopień. 

12. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania. 

 

TRYB I ZASADY ODWOŁANIA SIĘ OD OCENY ZACHOWANIA 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się w formie pisemnej od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie niższa od ustalonej wcześniej, protokół natomiast stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Pod pojęciem schludny wygląd ucznia rozumie się: 

1) przestrzeganie zasad higieny osobistej, noszenie schludnego stroju, zasłaniającego dekolt, plecy, brzuch; 

zakazuje się noszenia butów na wysokim obcasie, zabrania się stosowania makijażu, malowania i 

przedłużania paznokci, tatuaży, piercingu. 



2)  w czasie świąt i uroczystości szkolnych obowiązuje noszenie stroju galowego składającego się 

z białej bluzki i granatowej lub czarnej spódnicy lub spodni, noszenie stroju sportowego odpowiedniego do 

zajęć z wychowania fizycznego. 

2. Pod pojęciem cyberprzemoc rozumie się: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z 

wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, 

fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne, fotografowanie i nagrywanie. 

 
3. Obniża się ocenę z zachowania do nagannej za: 



⎯ ciężkie pobicie koleżanki/kolegi, udział w zorganizowanej przemocy, naruszenie nietykalności osobistej innej 

osoby; 

⎯  picie alkoholu w szkole i poza nią (np. na dyskotekach szkolnych, wycieczkach), przynoszenie 

alkoholu do szkoły, pozostawanie pod wpływem alkoholu; 

⎯ używanie, rozprowadzanie bądź znajdowanie się pod wpływem środków odurzających; 

⎯ dokonanie kradzieży; 

⎯ wyłudzanie pieniędzy lub innych dóbr materialnych oraz szantaż; 

⎯ świadome niszczenie mienia szkolnego i mienia prywatnego innych osób; 

⎯ przynoszenie do szkoły lub korzystanie z niebezpiecznych narzędzi i urządzeń, wszelkich środków 

pirotechnicznych oraz materiałów zagrażających zdrowiu i życiu; 

⎯ fałszowanie podpisów i dokumentów 

⎯ palenie papierosów mimo uwag 


