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Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572  

z późn. zm.). – zwana dalej ustawą. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843). 

 

 

Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, 

jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku 

szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych 

oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

I. Zasady oceniania zachowania: 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania, warunków i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 

nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Wychowawca zobowiązany jest podać propozycje ocen do wiadomości uczniów  

i rodziców nie później niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

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. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na: 

a) ocenę z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 5.  

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, jeżeli co najmniej dwa razy z rzędu ustalono  

dla niego naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy,  biorąc pod uwagę: 

a) samoocenę ucznia, 

b) opinię wyrażoną przez uczniów danej klasy,  

c) opinię nauczycieli,  

d) uwagi odnotowane w zeszycie spraw wychowawczych, 
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e) frekwencję ucznia (spóźnienia, godziny nieusprawiedliwione), 

f) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Wejście ucznia w konflikt z prawem powoduje automatycznie obniżenie oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

8. Brak udziału ucznia w realizacji co najmniej jednego projektu edukacyjnego podczas nauki  

w gimnazjum (w ciągu 3 lat), powoduje automatycznie obniżenie rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania na zakończenie 3 klasy. 

9. Nagana wychowawcy skutkuje obniżeniem oceny klasyfikacyjnej zachowania o jeden 

stopień w danym semestrze.   

10. Nagana Dyrektora szkoły skutkuje naganną oceną klasyfikacyjną zachowania w danym 

semestrze.  

11. Ostateczną decyzję o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca klasy na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej.    

 

II. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

2. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności. 

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, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

7. Okazywanie szacunku innym osobom. 

8. Udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

 

III. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali : 

1. wzorowe. 

2. bardzo dobre. 

3. dobre. 

4. poprawne. 

5. nieodpowiednie. 

6. naganne. 

 

IV. Kryteria ocen zachowania: 

1. Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeżeli: 

a) jest wzorem dla innych, bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich szkolnych 

obowiązków,  

b) dba o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentuje na zewnątrz, 
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c) aktywnie i systematycznie uczestniczy w życiu szkoły, biorąc czynny udział 

w zajęciach pozalekcyjnych oraz pracach na rzecz szkoły, 

d) jest dobrym kolegą, chętnie pomaga innym oraz opiekuje się młodszymi uczniami, 

e) w swoich wypowiedziach dba o kulturę i piękno języka ojczystego, 

f) okazuje szacunek innym osobom na terenie szkoły jak i poza nią, 

g) jest wrażliwy na problemy innych ludzi, dba o ich oraz swoje bezpieczeństwo 

i zdrowie, 

h) odznacza się bardzo wysoka kulturą osobistą, 

i) ma rozległe zainteresowania, które samodzielnie rozwija, 

j) cechuje go samodyscyplina, 

k) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie spóźnia się. 

2. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

a) dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

b) bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych 

c) dba o dobre imię szkoły zachowując się odpowiednio w szkole i poza nią, 

d) odznacza się wysoką kulturą osobistą, dba o estetykę i poprawność języka oraz 

okazuje szacunek innym osobom, 

e) jest koleżeński, uczynny, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

f) rozwija swoje zainteresowania, 

g) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie spóźnia się.  

3. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

a) stara się dobrze wywiązywać z nałożonych na niego obowiązków, 

b) nie sprawia kłopotów wychowawczych, 

c) bierze udział w pracach na rzecz szkoły, 

d) bierze aktywny udział w lekcjach i życiu klasy, 

e) jest koleżeński, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

f) okazuje szacunek innym osobom, 

g) w szkole i poza nią zachowuje się kulturalnie, dba o estetykę języka, 

h) uczęszcza na zajęcia szkolne, nie spóźnia się. 

 

4. Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeżeli: 

a) na miarę swoich możliwości wywiązuje się z obowiązków szkolnych. 

b) nie sprawia większych kłopotów wychowawczych. 

c) na terenie szkoły stara się zachowywać kulturalnie.  

d) okazuje szacunek pracownikom szkoły wykonując wydawane przez nich polecenia. 

e) nie naraża zdrowia innych uczniów przez nieodpowiedzialne, lekkomyślne 

zachowanie. 

f) stara się brać udział w pracach na rzecz szkoły, 

g) uczęszcza na zajęcia szkolne, czasami spóźnia się. 

 

5. Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeżeli: 

a) nie wypełnia podstawowych obowiązków uczniowskich, w tym niesystematycznie 

uczęszcza na zajęcia szkolne; 

b) wykazuje lekceważący stosunek do nauki i nauczycieli; 
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c) nie okazuje szacunku pozostałym pracownikom szkoły, zachowując się wobec nich 

arogancko; 

d) zachowuje się agresywnie w stosunku do pozostałych uczniów szkoły, narażając ich 

na niebezpieczeństwo; 

e) jest niekoleżeński; 

f) daje zły przykład pozostałym uczniom; 

g) używa nieodpowiedniego, wulgarnego słownictwa; 

h) niszczy mienie szkolne i społeczne. 

 

6. Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli: 

a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, wagaruje, 

b) jest wulgarny i arogancki w stosunku do innych osób, 

c) przez swoje nieodpowiednie zachowanie naraża dobre imię szkoły, 

d) bez skrupułów i zahamowań niszczy mienie szkolne i społeczne, 

e) oszukuje, kradnie, namawia, bądź zmusza innych uczniów do nieodpowiedniego 

zachowania, naraża ich zdrowie i życie na niebezpieczeństwo, 

f) mimo stałych upomnień od pracowników szkoły nie poprawia swojego postępowania, 

g) popadł w konflikt z prawem, 

h) otrzymał naganę dyrektora szkoły. 

 

V. Tryb odwoławczy od ustalonej oceny zachowania: 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia  oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. W skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 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.  

5. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1. Ocena jest ustalana w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-09-2015&qplikid=1#P1A6
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6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa  

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

7. Z posiedzenia komisji, sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

Kryteria oceniania zachowania zaktualizowano w dniu 10 września 2015r. i zatwierdzono                       

w dniu 15 września 2015r. na Radzie Pedagogicznej.  

 


