
Kryteria oceniania zachowania uczniów kl. IV – VI

I. Zasady oceniania zachowania uczniów spójne są z Rozporządzeniem 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, z Kodeksem Ucznia 
„Jedenastki”, Statutem szkoły, Planem  wychowawczym i profilaktycznym  szkoły.
II. Na początku roku szkolnego wychowawca przedstawia uczniom i rodzicom kryteria ocen
zachowania oraz sposób zapisu i informowania o zachowaniu uczniów w ciągu roku 
szkolnego.
III. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) Postępowanie zgodne 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) Systematyczne noszenie mundurka szkolnego.
IV. Obowiązuje następująca skala ocen z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, 
poprawne, nieodpowiednie, naganne.

V. Ocena dobra jest oceną wyjściową.

VI. Ustala się następujące kryteria ocen:

1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole, właściwie zachowuje się na korytarzu,
w sali lekcyjnej, w sali gimnastycznej, w szatni, na stołówce,
szanuje symbole narodowe, okazuje szacunek postaci patrona szkoły, zachowuje właściwą
postawę podczas akademii szkolnych i państwowych,
dba o dobre imię szkoły poprzez właściwe zachowanie się na wycieczkach i imprezach
pozaszkolnych,
nie stwarza sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu swojemu i innych, nie próbuje używek i
uświadamia innych o skutkach nałogu,
zawsze dba o własny wygląd, nie stosuje makijażu, nie farbuje włosów, nie maluje 
paznokci,
nie nosi wyzywającej biżuterii,
zadawalająco wywiązuje się z obowiązków szkolnych (na miarę swoich możliwości), nie
wagaruje, nieobecności systematycznie usprawiedliwia; dopuszcza się 5 spóźnień 
nieusprawiedliwionych,
okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkolnym, nie lekceważy ich 
poleceń,
jest Życzliwy i tolerancyjny wobec koleżanek i kolegów,
szanuje mienie szkolne,
dba o kulturę języka, stara się używać zwrotów grzecznościowych,
nosi mundurek szkolny i obuwie zamienne(dopuszcza się pięć braków mundurka w 
semestrze)



na terenie szkoły nie nosi i nie używa urządzeń elektronicznych takich jak: tel. 
komórkowe,
iPody, iPhony, dyktafony itp. (poza uzasadnionymi przypadkami – zgoda dyrektora szkoły).

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi na ocenę dobrą i 
dodatkowo:
bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie spóźnia się na lekcje (dopuszcza
się jedno spóźnienie nieusprawiedliwione) i ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione,
wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
ubiera strój stosowny do okoliczności, w ustalone dni uroczystości szkolnych i 
państwowych nosi strój galowy,
chętnie pomaga słabszym i młodszym,
zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, dodatkowych prac,
strojów, usprawiedliwień),
systematycznie uczęszcza i aktywnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach: korekcyjno-
kompensacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych, logopedycznych i innych.

3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, którego zachowanie kwalifikuje się na ocenę bardzo 
dobrą i dodatkowo spełnia następujące kryteria:
jest pozytywnym wzorem do naśladowania,
wykazuje się inicjatywą w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
dąży do rozwijania swoich zainteresowań, godnie reprezentuje szkołę na akademiach,
w konkursach, festiwalach, olimpiadach i zawodach.
Uczeń, który nie nosi mundurka szkolnego w określone dni, nie może otrzymać oceny 
wzorowej z zachowania.

4. Ocenę poprawną uzyskuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dobrą, 
ponieważ dodatkowo popełnił co najmniej trzy z wymienionych wykroczeń:
sporadycznie wykazał się niewłaściwą postawą na lekcjach i przerwach, ale reagował na
zwróconą uwagę,
sporadycznie zdarzyło mu się spowodować zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub 
innych
osób,
nie zawsze odnosi się z szacunkiem wobec nauczycieli i pracowników szkoły oraz swoich
kolegów,
zdarzyło mu się zniszczyć mienie szkolne lub kolegów, lecz naprawił szkodę,
ma nie więcej niż 10 spóźnień i nieusprawiedliwione nie więcej niż dwa dni,
niechętnie angażuje się w Życie klasy, jest obojętny wobec podejmowanych inicjatyw,
łamie zakaz używania urządzeń elektronicznych, często nie nosi mundurka i obuwia
zamiennego,
nie zawsze właściwie zachowuje się na uroczystościach szkolnych, zdarza mu się nie
okazywać szacunku wobec symboli narodowych,
zdarza mu się wypowiadać niekulturalnie, używać wulgarnego słownictwa,
nie zawsze przestrzega przyjętych norm dotyczących wyglądu.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie nie zasługuje na ocenę 
poprawną, ponieważ dodatkowo popełnił co najmniej 3 z wymienionych wykroczeń:



wykazuje się nieodpowiednim stosunkiem do nauki, lekceważy obowiązki szkolne i
nauczycieli,
wagaruje i bardzo często spóźnia się do szkoły,
zniszczył mienie szkolne i nie naprawił szkody,
przeszkadzał podczas uroczystości szkolnych, nie szanuje symboli narodowych i szkolnych,
używa wulgarnych słów wobec nauczycieli, kolegów i innych osób,
notorycznie nie nosi stroju szkolnego,
wyśmiewa innych, bierze udział w bójkach,
został przyłapany na paleniu papierosów lub piciu alkoholu,
został przyłapany na kradzieży i wymuszaniu pieniędzy,
zachowanie ucznia poza szkołą budzi duże zastrzeżenia.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który dopuścił się jednego z wymienionych 
wykroczeń:
notoryczne wagary,
pobicia z premedytacją,
długotrwałe psychiczne znęcanie się nad kolegami,
rozprowadzanie środków uzależniających, zażywanie i namawianie do zażywania,
przemoc seksualna, rozpowszechnianie pornografii, cyberprzemoc
inne poważne wykroczenia.

Jeśli uczeń nie spełnia wszystkich wymogów na ocenę dobrą lub poprawną, może starać się o 
jej podwyższenie o jeden stopień poprzez spełnienie jednego z wymagań na ocenę bardzo 
dobrą lub wzorową. 
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.

VII. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca po porozumieniu z 
innymi, nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami.

VIII. Wychowawca i nauczyciele konsekwentnie notują spostrzeżenia dotyczące zachowania
ucznia w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie kontaktu.

IX. Uczeń ma obowiązek zawsze posiadać zeszyt kontaktu i podawać rodzicom do podpisu.

X. Nauczyciel, który ma w danym dniu pierwszą lekcję z klasą (z wyjątkiem wf i lekcji z 
podziałem na grupy) ma obowiązek sprawdzić mundurki i odnotować ewentualne braki w 
dzienniku.

XI. Nauczyciel wychowawca pod koniec semestru podlicza odnotowane braki stroju 
szkolnego i bierze je pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania.

XII. Nauczyciel wychowawca ma prawo wezwać do szkoły rodzica lub prawnego opiekuna, 
jeśli uczeń przez kilka kolejnych dni przychodzi do szkoły bez obowiązkowego stroju.



XIII. Uczniowie nie muszą nosić mundurków w dni wyznaczone przez szkołę.

XIV. Regulamin w razie potrzeby ulega ewaluacji.


