
Ocena zachowania 

1) Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre,  

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

73 a) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom, 

h) zaangażowanie w zakresie wolontariatu, 

i) przestrzeganie regulaminu stroju ucznia. 

73 b) 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. 

73 c) Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów swojej klasy oraz 

ich rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach ocenienia zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, co 

potwierdza wpisem w dzienniku zajęć edukacyjnych. 

2) Kryteria wystawiania oceny zachowania: 

Ocena wzorowa 

uczeń jest wzorem do naśladowania dla innych. Pilnie i systematycznie wypełnia obowiązki 

szkolne, jest sumienny i przykładny w uczeniu się. Godnie reprezentuje szkołę w konkursach 

i olimpiadach oraz uroczystościach pozaszkolnych. Wytrwale i samodzielnie dąży do 

przezwyciężania trudności w nauce. Jest wzorem w przestrzeganiu norm i zasad współżycia 

społecznego. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne. W przykładny 

sposób dba o zdrowy styl życia (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa 

narkotyków), higienę osobistą i estetykę wyglądu. Wyróżnia się kulturalnym sposobem 

bycia, dbałością o kulturę języka. Zawsze okazuje należyty szacunek innym osobom i 

postępuje mając na uwadze dobro społeczności szkolnej. W okresie dopuszcza się jedynie 

pojedyncze spóźnienia ucznia na zajęcia. 

Ocena bardzo dobra 

uczeń bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, sumiennie i wytrwale uczy 

się i samodzielnie dąży do przezwyciężania trudności w nauce. Godnie i kulturalnie 

zachowuje się w szkole i poza nią. Okazuje należyty szacunek innym osobom, dba o estetykę 

wyglądu, higienę osobistą i piękno mowy ojczystej. W okresie dopuszcza się do 5 godzin 

nieusprawiedliwionych i pojedyncze spóźnienia ucznia na zajęcia. 

Ocena dobra 

uczeń dobrze wypełnia obowiązki szkolne. Na ogół przestrzega norm i zasad współżycia 

społecznego. Dba o zdrowy styl życia, higienę osobistą i estetykę wyglądu. Dba o kulturalny 

sposób bycia i kulturę języka. W semestrze dopuszcza się do 15 godzin 

nieusprawiedliwionych i nieliczne spóźnienia ucznia na zajęcia. 

Ocena poprawna 

uczeń stara się wypełniać obowiązki szkolne, dopuszczalne są drobne uchybienia dotyczące 

norm i zasad współżycia społecznego, kultury osobistej, estetyki wyglądu i języka. 

Zastosowane w stosunku do ucznia środki zaradcze przynoszą rezultaty. W semestrze 

dopuszcza się do 25 godzin nieusprawiedliwionych i nieliczne spóźnienia ucznia na zajęcia. 

Ocena nieodpowiednia 



uczeń rażąco uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny poprawnej a zastosowane 

środki wychowawcze nie przynoszą całkowicie zadawalających efektów. W semestrze 

dopuszcza się do 35 godzin nieusprawiedliwionych i częste spóźnienia ucznia na zajęcia. 

Ocena naganna 

uczeń rażąco zaniedbuje obowiązki szkolne, narusza normy i zasady współżycia 

społecznego, kultury osobistej i języka, a zastosowane w stosunku do niego środki zaradcze 

nie przynoszą żadnych efektów. Uczeń opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 35 godz. 

 

74 a) Wychowawca może podwyższyć ocenę zachowania o stopień w stosunku do tej, jaka 

wynika z kryterium oceny, na podstawie osiągnięć ucznia w konkursach i zawodach oraz 

zaangażowania w pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska.  

3) Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

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

zachowania. 

5) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli (wychowawca potwierdza to wpisem w dzienniku zajęć edukacyjnych i 

podpisem nauczyciela, który opiniował oceny zachowania), uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia. O przewidywanej rocznej ocenie zachowania wychowawca informuje 

ucznia oraz jego rodziców na dwa tygodnie przed plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

w formie pisemnej. 

6) Ostateczna śródroczna i roczna ocena zachowania wystawiona uczniowi nie może być niższa niż 

ocena proponowana wystawiona przez wychowawcę z wyjątkiem zaistnienia zdarzeń 

powodujących konieczność ukarania ucznia karą statutową. 

7) Jeżeli proponowana przez wychowawcę roczna ocena zachowania nie jest zbieżna z opinią 

innych nauczycieli i uczniów danej klasy, wówczas uczeń może ubiegać się o uzyskanie 

wyższej niż przewidywana oceny rocznej. W takim przypadku uczeń przedstawia argumenty, 

które wychowawca ponownie analizuje w oparciu o kryteria zachowania oraz konsultuje się z 

innymi nauczycielami oraz uczniami danej klasy. 

8) Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.83. 

9) 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. 

10) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych. 

11) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została wystawiona niezgodnie z 

przepisami prawa, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę zachowania, w skład 

której wchodzi Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący 

zajęcia w danej klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

przedstawiciel Rady Rodziców, roczną ocenę klasyfikacyjną komisja ustala w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

12) Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

13) Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół, który zawiera skład komisji, termin 

posiedzenia, wynik głosowania i ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

14) Propozycje zadań, które może wykonać uczeń poprawiający ocenę zachowania:  

a) wykonanie pomocy naukowych 

b) zaangażowanie w prace na rzecz Samorządu Uczniowskiego, 

c) zaangażowanie w pracę społeczną (wolontariat itp.), 

d) praca na rzecz szkoły (wg potrzeb szkoły), 

e) pomoc w nauce słabszym (konkretnemu uczniowi i z jednego przedmiotu), 

f) inicjowanie i współorganizowanie imprezy klasowej, szkolnej, 

g) wykonanie zadania na rzecz swojej klasy, 

h) zadośćuczynienie bezpośrednie, naprawienie wyrządzonej szkody lub krzywdy, 

i) inne, własne propozycje ucznia. 
 


