
OCENIANIE ZACHOWANIA 

 

§ 99 

1. 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.  

2. Ocena zachowania powinna w szczególności  uwzględniać: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje Szkoły;  

3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

5) godne, kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom; 

7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji, wulgarności; 

8) aktywność społeczną.  

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

 oceny z zajęć edukacyjnych; 

 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

  

§ 100 

1. Wychowawca danego oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

(na zajęciach wychowawczych) oraz ich rodziców (na zebraniu) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania.  

2. Fakt ten odnotowuje w dzienniku oraz protokole z zebrania. 

 

§ 101 

1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebnie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału, 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną, 



na podstawie: 

-oceny zachowania wystawionej przez nauczycieli uczących w danym oddziale, 

-oceny wychowawcy 

-samooceny ucznia, 

-oceny klasy, 

-systemu punktowego  

 

3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca oddziału jest 

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania. Termin przekazania informacji jest corocznie określany w kalendarzu 

organizacji roku szkolnego.  

4. O przewidywanej ocenie nagannej zachowania nauczyciel informuje rodziców poprzez 

MobiDziennik z miesięcznym wyprzedzeniem.  

5. Ustalona ocena z zachowania może ulec zmianie w przypadku rażącego naruszenia zapisów 

statutowych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. Taki uczeń będzie oceniany 

w trybie nadzwyczajnym po zasięgnięciu opinii członków Zespołu Wychowawczego. 

 

§ 102 

1. Ocena zachowania uczniów w klasach I-III jest oceną opisową uwzględniającą postawę 

 ucznia wobec kryteriów zawartych §99  Statutu Szkoły. 

2. W klasach IV-VIII ocena zachowania uwzględnia powinności ucznia wynikające 

z postanowień Statutu Szkoły. 

3. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV 

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

poprawne, nieodpowiednie,  naganne.  

 

§ 103 

1.  Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu zachowania ucznia oraz 

ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII 

§ 104 

 

1. 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. 

 

2. Ustala się następujący system punktowy oceny zachowania w klasach IV – VIII: 

 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

 

l.p.  punktacja 

1. 1 godzina nieusprawiedliwiona  

 

 

 

 

 

- 1 

2. 1 spóźnienie 

3. brak obuwia zamiennego 

4. nieterminowe oddawanie dokumentów typu zgody, oświadczenia 

itp. 

5. niewypełnienie obowiązków dyżurnego 

6. każdorazowe niewywiązywanie się z powierzonych dodatkowych 
obowiązków 

7. nieposprzątanie swojego miejsca pracy 

8. nieprzygotowanie się do lekcji (brak stroju sportowego, 

przyborów szkolnych, brak materiałów do zajęć, brak podręcznika 

lub zeszytu) 

-1 

9. brak zadania domowego (powyżej wyznaczonych limitów w 

WZO) 
-5 

10. naruszanie praw   autorskich,   wykorzystanie   cudzej   

własności intelektualnej 
-10 

11. odpisywanie podczas samodzielnych prac pisemnych oraz 
odpisywanie zadań domowych 

-5 

12. nieoprawiony podręcznik szkolny-każdorazowo 
-1 

13. systematyczny udział w zajęciach dodatkowych, 

pozalekcyjnych prowadzonych w szkole (koła zainteresowań, 

organizacje, SU) – dwa razy w roku 

+15 

 

 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

 

l.p. A. PRACA NA RZECZ KLASY i SZKOŁY punktacja 

1. wywiązywanie się z dodatkowych funkcji w klasie (gazetka 

klasowa, dbanie o kwiaty, dekoracje okolicznościowe, pomoc w 
organizowaniu imprez klasowych, wzorowy dyżurny, prace 
porządkowe) 

 

+5 

2. pomoc koleżeńska (każdorazowo) +5 

3. Wzorowe pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym i 

klasowym (raz w okresie) 
+15 



4. pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, w 

bibliotece szkolnej, świetlicy, pracowniach przedmiotowych 

(każdorazowo) 

+5 

5. udział w akcjach i projektach np. samorządu uczniowskiego,  
(każdorazowo) 

             +5 

6. przygotowanie się i udział w szkolnych turniejach, 

konkursach i zawodach sportowych 
+5 

7 osiągnięcia: 

-na szczeblu szkoły 

-na szczeblu gminy 

-na szczeblu powiatu 

-na szczeblu rejonu/województwa 

-na szczeblu ogólnopolskim 

+5 

+10 

+20 

+30 

+50 

B. PRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ŚRODOWISKA 

1. udział w akcjach charytatywnych ogłaszanych przez szkołę   

+5 

2. systematyczna, potwierdzona przynależność do klubów 

sportowych, organizacji pozaszkolnych (2x w roku) 
 

+15 

 

 

 

 

 

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

 

 

l.p.  punktacja 

1. niewłaściwa postawa podczas apelu szkolnego (rozmowy, 

lekceważący stosunek wobec symboli narodowych np. podczas 
śpiewania hymnu) 

 

-5 

2. przygotowanie się i udział w szkolnych występach i akademiach +5 

3. strój galowy na uroczystościach szkolnych +5 

4. brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych -5 

 

 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

 

 

l.p.  punktacja 

1. wulgarne wyrażanie się -5 

2. przemoc słowna -10 

 

 

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

 

 

l.p.  punktacja 

1. niewłaściwe zachowanie na przerwie  -5 



2. niewłaściwe zachowanie w stosunku do kolegów i koleżanek 

(każdorazowo): 

- przemoc psychiczna (poniżanie, zastraszanie, dręczenie, 

dokuczanie, przezwiska, wyśmiewanie, wyzywanie, 

obserwowanie bójki bez powiadomienia dyżurującego, 

prowokowanie i namawianie do udziału w bójkach itp.), 

- przemoc fizyczna (bójki, zaczepianie, popychanie, szarpanie, 

ciągnięcie za włosy itp.), 
- wymuszanie przedmiotów, pieniędzy, zadań domowych itp. 

 

 

 

-15 

3. niezachowanie zasad bezpieczeństwa -5 

4. każdorazowy udowodniony fakt palenia papierosów -20 

5. każdorazowo udowodniony   fakt   picia alkoholu, posiadanie   

lub używanie środków odurzających. 
-20 

6. przynoszenie do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i 

życiu 
-10 

7. samowolne opuszczanie budynku szkoły i oddalanie się od grupy 

podczas wyjść, wyjazdów; narażanie na niebezpieczeństwo siebie 
i innych 

  -20 

 

 

 

 

 

 

6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

 

l.p.  punktacja 

1. nieposzanowanie mienia 

- celowe niszczenie pomocy naukowych, dekoracji, sprzętu 

szkolnego, pisanie po ścianach, ławkach, krzesłach, klejenie 

plasteliny do ścian itp. 

- celowe niszczenie mienia kolegów, 

 

 

-10 

2. naruszanie mienia osobistego i godności osobistej kolegów 
(otwieranie tornistrów, otwieranie drzwi do toalety i szatni 
podczas przebierania) 

       -5 

3. niszczenie przyrody, śmiecenie -5 

4. dręczenie zwierząt -5 

5. niewłaściwe zachowanie podczas zajęć (każdorazowo) -5 

6. niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych, np. 

niekulturalne zachowanie, zakłócanie ciszy nocnej w miejscach 
zakwaterowania, itp. 

-10 

7. wzorowe zachowanie na wycieczkach szkolnych, wyjściach 

klasowych, apelach itp.(przestrzeganie regulaminów, stosowanie 

się bezzwłocznie do poleceń opiekuna) 

+10 

8. niewłaściwe zachowanie się w świetlicy, jadalni i bibliotece 
szkolnej 

-5 

9. pochwała od Dyrektora szkoły +20 

10. nagana od Dyrektora szkoły -20 

11. przebywanie na boisku szkolnym poza czasem określonym w 

regulaminie boiska 

-1 

12. używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń -5 



elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, dodatkowych i 

innych organizowanych na terenie szkoły (każdorazowo) 
13. nieodpowiedni wygląd, strój szkolny, makijaż bądź fryzura 

(wyzywające, nieschludne)-każdorazowo 

-5 

14. noszenie emblematów (wisiorki, koszulki, kolczyki, nadruki) 

negatywnych ideologii np. faszystowskiej 

-10 

 

 

7) Okazywanie szacunku innym osobom: 

 

l.p.  punktacja 

1. niewłaściwe zachowanie wobec innych -5 

2. niestosowanie form grzecznościowych (pozdrowienia, 

podziękowania, przeprosiny) 

-1 

3. aktywna postawa wobec pokrzywdzonych +10 

5. uczciwość w stosunku do innych (oddanie znalezionej rzeczy, 

odwaga cywilna itp.) 

+10 

 

 

8)  Inna uwaga pozytywna lub negatywna nieujęta w powyższych kategoriach od +1 do +20 lub 

-1 do -20 punktów. 

 

3. System punktowy w klasach IV – VIII stanowi tylko jeden z elementów oceny zachowania 

ucznia. 

 

4. Wychowawca wystawiając ocenę zachowania bierze pod uwagę: 

- ocenę zachowania wystawioną przez nauczycieli uczących w danym oddziale, 

- ocenę wychowawcy, 

- samoocenę ucznia, 

- ocenę klasy, 

- system punktowy  

 

5. Osiągnięcia, pochwały i uwagi są wpisywane do dziennika elektronicznego. Powyższe 

informacje zostają przeliczone na punkty według ustalonego systemu punktowego na koniec I 

i II okresu. Sytuacje, które mają miejsce poza lekcjami, nauczyciele (dyżurujący) wpisują do 

dziennika danej klasy. 

 

6. W klasach IV - VIII wyjściowa pula punktów każdego ucznia na początku nowego okresu 

klasyfikacji to 50 punktów, co odpowiada ocenie dobrej. 

 
1. Uczeń, który otrzymał co najmniej 20 punktów ujemnych nie ma szansy otrzymać 

składowej oceny wzorowej klasyfikacyjnej z zachowania w systemie punktowym. 
 

2. Uczeń otrzymuje bezapelacyjnie ocenę naganną z zachowania za: 

a) udowodnioną kradzież 

b) narkotyki (posiadanie, używanie, dystrybucję ) 

c) alkohol (na terenie szkoły, w czasie zajęć i imprez organizowanych przez szkołę) 
  d) interwencję policji (z udowodnieniem winy) 

  e) pobicia 

  f) cyberprzemoc 



 

3. Wychowawca podaje uczniowi jego aktualny stan punktowy oraz liczbę punktów 

dodatnich  i ujemnych podczas zajęć z wychowawcą co najmniej dwa razy w roku. 

 

10.W klasach IV – VIII łączna liczba punktów zamienia się na oceny zgodnie z poniższą 

punktacją: 

1) wzorowe powyżej 250 punktów, 

2) bardzo dobre od 150 do 249 punktów, 

3) dobre od 50 do 149 punktów, 

4) poprawne od 20 do 49 punktów, 

5) nieodpowiednie od 2 do 19 punktów, 

6) naganne poniżej 1 punktu. 

 

11.Uczeń, który nie otrzymał żadnych ujemnych punktów w nagrodę otrzymuje od 

wychowawcy premię 50 punktów dodatnich w okresie. 

 

12. Nagana wychowawcy klasy zostaje udzielona w przypadku rażącego złamania zapisów 

statutowych odnośnie WZO zachowania. W takim przypadku uczeń może maksymalnie 

otrzymać ocenę poprawną na koniec I lub II okresu. 

 

13. Nagana Dyrektora Szkoły udzielana jest  za dwukrotne rażące lub drastyczne złamanie 

zapisów statutowych odnośnie WZO zachowania. W takim przypadku uczeń może 

maksymalnie otrzymać ocenę nieodpowiednią na koniec I lub II okresu. 
 


