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REGULAMIN USTALANIA OCEN ZACHOWANIA  

Z KRYTERIAMI 
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

 
 

 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. 

 

2. Ustalając ocenę, wychowawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę: 

a) samoocenę ucznia; 

b) opinię własną; 

c) wpisy innych nauczycieli do klasowego Zeszytu uwag, dziennika 

elektronicznego; 

d) pisemną propozycję wszystkich nauczycieli (uczących w danej klasie                           

z wyjątkiem dyrektora) wpisaną w propozycjach ocen zachowania dla danej 

klasy według wzoru: 
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3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna (z wyjątkiem 

zastrzeżeń zawartych w WO pkt. 8a i 8c):  

a) wychowawca może zmienić ocenę zachowania po klasyfikacyjnej Radzie 

Pedagogicznej tylko w przypadku rażącego naruszenia przez ucznia 

regulaminu szkolnego; może to uczynić w porozumieniu i za zgodą dyrektora 

szkoły;  

b) zmiana oceny musi być zatwierdzona na najbliższym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w terminie do końca zajęć lekcyjnych bieżącego roku 

szkolnego. 

 

4. Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec semestru i na koniec roku 

szkolnego. 

 

5. Przy ustalaniu oceny zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia się ocenę z I 

semestru: 

a) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

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

kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

b) przy ustaleniu 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 publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej; 
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c) kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum uwzględniają udział ucznia 

w realizacji projektu edukacyjnego; 

 

 

6. Oceniając zachowanie ucznia, uwzględnia się: 

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. 

 

7. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na 

promocję ucznia lub ukończenie przez niego szkoły z zastrzeżeniem punktu 7a: 

a) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy  

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 

szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

 

8. Przy wystawianiu ocen zachowania nie mogą być brane pod uwagę oceny 

przedmiotowe. 

 

9. Ocenie zachowania nie podlegają: 

 wygląd zewnętrzny ucznia (z zastrzeżeniem pkt. IV 1 Regulaminu szkolnego); 

 cechy charakteru; 

 status materialny ucznia; 

 jego poglądy i przekonania. 

 

10. Ustala się sześciostopniową skalę ocen zachowania z zastosowaniem skrótów: 

 wzorowe – wz; 

 bardzo dobre – bdb; 

 dobre – db; 

 poprawne – pop; 

 nieodpowiednie – ndp; 

 naganne – ng. 

 

11. Ocena naganna musi być pisemnie umotywowana. 

 

12. W semestrze, w którym uczeń realizował projekt gimnazjalny, ocena zachowania 

uzależniona jest od stopnia realizacji przydzielonych zadań; kryteria ustalania oceny 

zachowania związane z realizacją projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum 

ustalone zostały podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 23.11.2010 r.  

 

 

 

 

 

Regulamin ustalania ocen zachowania  został przyjęty na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej dnia 05.10.2004 r. w uzgodnieniu i przy udziale Samorządu 

Uczniowskiego. Ostatnie zmiany zatwierdzono 24.09.2013 r. 
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KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA 

 
 

I. WZOROWE 
 

1. Uczeń wywiązuje się ze swych obowiązków szkolnych: 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

 odrabia zadania; 

 jest przygotowany do wszystkich lekcji; 

 dokłada jak największych starań, by efekty pracy były jak najlepsze; 

 usprawiedliwia wszystkie nieobecności; 

 może zdarzyć mu się dwukrotne odnotowane spóźnienie (do 15 min., powyżej 

15 min. – nieobecność).  

 

2. Uczeń dba o honor i tradycje szkoły: 

 odpowiednio zachowuje się podczas uroczystości szkolnych; 

 pamięta, że niektóre uroczystości wymagają odpowiedniego stroju; 

 godnie reprezentuje szkołę w miarę możliwości. 

 

3. Uczeń współuczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych. 

 

4. Uczeń kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 

 jest grzeczny, uprzejmy, stosuje formy grzecznościowe (wita nauczycieli, 

pracowników szkoły i rówieśników); 

 nigdy nie stosuje wulgaryzmów, nie poniża; 

 potrafi opanować negatywne emocje wobec uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły; 

 dba o mienie szkoły. 

 

5. Zawsze przestrzega regulaminu szkolnego: 

 nie łamie zakazu malowania się (makijaż, paznokcie) i przestrzega wytycznych 

dotyczących stroju obowiązującego uczniów, który musi zakrywać plecy, 

brzuch i biust; 

 nigdy nie opuszcza terenu szkoły, 

 nosi identyfikator w widocznym miejscu na klatce piersiowej (może zdarzyć 

się trzykrotne zapomnienie identyfikatora). 

 

6. Uczeń otrzymuje pisemne uwagi pozytywne (nie może otrzymywać żadnych 

uwag negatywnych). 

 

7. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wykazał się dużą samodzielnością 

i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, 

wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach 

projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania 

wniosków. 

 

 

 

Do otrzymania wzorowej oceny zachowania konieczne jest spełnienie wszystkich 

kryteriów. 
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II. BARDZO DOBRE 
 

1. Uczeń wywiązuje się ze swych obowiązków szkolnych: 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

 odrabia zadania; 

 jest przygotowany do wszystkich lekcji; 

 dokłada wszelkich starań, by efekty pracy były jak najlepsze; 

 usprawiedliwia wszystkie nieobecności; 

 może zdarzyć mu się trzy- i czterokrotne odnotowane spóźnienie (do 15 min., 

powyżej 15 min. – nieobecność).  

 

 

2. Uczeń dba o honor i tradycje szkoły: 

 odpowiednio zachowuje się podczas uroczystości szkolnych; 

 pamięta, że niektóre uroczystości wymagają odpowiedniego stroju; 

 godnie reprezentuje szkołę w miarę swoich możliwości. 

 

3. Uczeń kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 

 jest grzeczny, uprzejmy, stosuje formy grzecznościowe (m. in. wita nauczycieli, 

pracowników szkoły i rówieśników); 

 nigdy nie stosuje wulgaryzmów; 

 potrafi opanować negatywne emocje wobec uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły; 

 dba o mienie szkoły. 

 

4.  Zawsze przestrzega regulaminu szkolnego:  

 nie łamie zakazu malowania się (makijaż, paznokcie) i przestrzega wytycznych 

dotyczących stroju obowiązującego uczniów, który musi zakrywać plecy, 

brzuch i biust; 

  nie opuszcza terenu szkoły w czasie planowych zajęć lekcyjnych; 

 nosi identyfikator w widocznym miejscu na klatce piersiowej (może zdarzyć 

się pięciokrotne zapomnienie identyfikatora). 

 

 

5. Uczeń nie otrzymuje uwag negatywnych. 

 

6. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który był aktywnym uczestnikiem zespołu 

realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami 

zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.  

 

 

 

 

Do otrzymania bardzo dobrej oceny zachowania konieczne jest spełnienie wszystkich 

kryteriów. 
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III. DOBRE 
 

1. Uczeń wywiązuje się ze swych obowiązków szkolnych: 

 stara się aktywnie uczestniczyć w lekcjach; 

 stara się odrabiać zadania domowe; 

 jest przygotowany do wszystkich lekcji; 

 dokłada jak największych starań, by efekty pracy były jak najlepsze; 

 usprawiedliwia wszystkie nieobecności; 

 może mu się zdarzyć pięcio- i sześciokrotne odnotowane spóźnienie (do 15 min., 

powyżej 15 min. – nieobecność). 

 

2. Uczeń dba o honor i tradycje szkoły: 

 odpowiednio zachowuje się podczas uroczystości szkolnych. 

 

3. Uczeń kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 

 jest grzeczny, uprzejmy, stosuje formy grzecznościowe (wita nauczycieli, 

pracowników szkoły i rówieśników); 

 nie stosuje wulgaryzmów; 

 potrafi opanować negatywne emocje wobec uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły; 

 dba o mienie szkoły. 

 

4. Zawsze przestrzega regulaminu szkolnego: 

 nie łamie zakazu malowania się (makijaż, paznokcie) i przestrzega 

wytycznych dotyczących stroju obowiązującego uczniów, który musi 

zakrywać plecy, brzuch i biust; 

 nie opuszcza terenu szkoły w czasie planowych zajęć lekcyjnych; 

 może zdarzyć się siedmiokrotne zapomnienie identyfikatora. 

 

 

5. Uwagi, które otrzymuje uczeń, dotyczą drobnych przewinień i są nieliczne (nie 

więcej niż dwie w semestrze). 

 

6. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym 

projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.  

 

 

 

 

 

 

Do otrzymania dobrej oceny zachowania konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

IV. POPRAWNE 
 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych: 

 uczeń jest mało aktywny na lekcjach; 

 stara się odrabiać zadania domowe; 

 zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji; 

 nieobecności nieusprawiedliwione: do siedmiu godzin; jako nieobecność 

nieusprawiedliwioną traktowane jest również opuszczenie świetlicy, sali 

lekcyjnej, sali gimnastycznej, boisk bez zezwolenia nauczyciela; 

 może mu się zdarzyć siedem, osiem odnotowanych spóźnień (do 15 min, 

powyżej 15 min – nieobecność). 

 

2. Uczeń dba o honor i tradycje szkoły: 

 odpowiednio zachowuje się podczas uroczystości szkolnych. 

 

3. Zachowanie ucznia w szkole i poza nią: 

 stara się być grzeczny, uprzejmy, stosuje formy grzecznościowe (wita 

nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników); 

 nie stosuje wulgaryzmów; 

 potrafi opanować negatywne emocje wobec uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły; 

 dba o mienie szkoły. 

 

4. Przestrzeganie regulaminu szkolnego: 

  

 zdarza mu się łamać regulamin, w tym łamać zakaz malowania się 

(makijaż, paznokcie) i nakaz noszenia stroju obowiązującego uczniów, 

który musi zakrywać plecy, brzuch i biust; 

 może mu się zdarzyć opuszczenie terenu szkoły; 

 zapomniał identyfikatora osiem razy i więcej.  

 

 

 

5. Uwagi, które uczeń otrzymuje, dotyczą drobnych przewinień i są nieliczne (od 3. 

do 4. pisemnych uwag). 

 

6. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym 

projekt gimnazjalny, wypełniając stawianie przed sobą i zespołem zadania, przy 

czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji 

opiekuna projektu. 

 

 

 

 

Do otrzymania poprawnej oceny zachowania konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów. 
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V. NIEODPOWIEDNIE 
 

 

1. Uczeń łamie regulamin szkolny: 

 opuszcza więcej niż raz: teren szkoły w czasie planowych zajęć lekcyjnych  

lub salę lekcyjną, świetlicę, salę gimnastyczną bez zezwolenia nauczyciela; 

 często łamie zakaz malowania się (makijaż, paznokcie) i nie przestrzega 

nakazu noszenia stroju obowiązującego uczniów, który musi zakrywać 

plecy, brzuch i biust; 

 niszczy mienie szkolne. 

 

2. Całkowicie lekceważy obowiązki ucznia (patrz: Obowiązki ucznia, V 2.), czego 

potwierdzeniem są liczne uwagi nauczycieli wpisywane w Zeszycie uwag, dzienniku 

elektronicznym. 

 

3. Ma udowodnione wagary (powyżej 7. godzin); jako nieobecność 

nieusprawiedliwioną traktowane jest również opuszczenie świetlicy, sali lekcyjnej, 

sali gimnastycznej, boisk bez zezwolenia nauczyciela. 

 

4. Pali papierosy. 

 

5. Jest agresywny wobec innych: prowokuje bójki, bierze udział w bójkach. 

 

6. Stosuje agresję słowną wobec uczniów  (wulgaryzmy, poniżanie). 

 

7. Poniża, lekceważy, ośmiesza nauczycieli pracowników szkoły. 

 

8. Ma udowodnione sfałszowanie usprawiedliwienia.  

 

9. Dziewięciokrotnie lub więcej razy odnotowano mu spóźnienie (do 15 min., 

powyżej 15 min. – nieobecność).  

 

 

10. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który mimo złożenia deklaracji 

o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze 

swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub 

konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.  

 

 

 

 

 

Do otrzymania nieodpowiedniej lub nagannej oceny zachowania wystarczy spełnienie 

jednego kryterium. 
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VI NAGANNE 

 
 

1. Uczeń wchodzi w konflikt z prawem (wymuszenia, kradzieże, włamania, 

rozbój).  

 

2. Znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi. 

 

3. Pije alkohol, używa środków odurzających bądź je rozprowadza. 

 

4. Co najmniej dwukrotne udowodniono mu sfałszowanie usprawiedliwienia. 

 

5. Ma ponad trzydzieści nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych.   

 

6. Ocenę naganą otrzymuje uczeń, który nie uczestniczył lub odmówił udziału 

w realizacji projektu gimnazjalnego.  

 

 

 

Do otrzymania nieodpowiedniej lub nagannej oceny zachowania wystarczy spełnienie 

jednego kryterium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Wychowawca w porozumieniu z zespołem klasowym stwarza uczniom możliwość 

poprawy oceny zachowania. Podejmuje decyzje dotyczące niwelowania błędów 

uznanych jako drobne lub jednorazowe (nie dotyczy to punktów wymienionych                    

w ocenie zachowania nagannej). Uzyskanie przez ucznia pochwał, np. za pomoc 

słabszym uczniom, istotne działania na rzecz dobra klasy lub społeczności szkolnej, 

może zrównoważyć uwagę negatywną i pozwolić na uzyskanie oceny wyższej.  

 

 

 

 

 

 


