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§ 105 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

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. 

2. Ocenianie zachowania ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu, 

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia. 

3. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 

4. W klasach IV – VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się w stopniach  
wg skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

5. Proces oceniania zachowania ucznia trwa cały rok szkolny. 

6. Uwzględnione są wyłącznie udokumentowane działania ucznia, potwierdzone widocznymi efektami  
i zapisami w dzienniku elektronicznym. 

7. Osobami upoważnionymi do dokonywania adnotacji w dzienniku uwag są: dyrekcja, wychowawca, 
nauczyciele, pedagog, psycholog, opiekun samorządu uczniowskiego, organizatorzy konkursów, 
zawodów, imprez, opiekunowie kół i organizacji. 

8. Pracownicy administracji i obsługi uwagi dotyczące zachowania uczniów zgłaszają wychowawcy oddziału. 

9. Na ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej mają wpływ również: zachowania pozaszkolne 
ucznia, o ile wychowawca zostanie o nich poinformowany. 

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje 
rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

11. Ustalona przez wychowawcę oddziału ocena zachowania może ulec zmianie w czasie posiedzenia 
klasyfikacyjnego lub plenarnego rady pedagogicznej w wypadku, gdy zaistnieją nowe okoliczności, które 
nie były brane pod uwagę w czasie ustalania oceny w trybie określonym w niniejszym paragrafie, ale tylko 
przy aprobacie wychowawcy oddziału. W uzasadnionych przypadkach po otrzymaniu pozytywnej opinii 
rady pedagogicznej wychowawca oddziału może odstąpić od ustalonych zasad oceniania. 

12. Szczegółowe kryteria ocen zachowania: 

   na ocenę wzorową: 

- uczeń wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych i uzyskuje wyniki adekwatne do swoich możliwości; 
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- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i lokalnej społeczności; 

- zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

- wykazuje wysoką kulturę wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

- nie ma celowych godzin nieusprawiedliwionych oraz celowych spóźnień; 

- jest uczynny, pomaga innym; 

- jest uczciwy i tolerancyjny; 

- zawsze reaguje na przejawy agresji słownej i fizycznej; 

- jest zaangażowany w życie klasy, szanuje mienie własne, innych osób i społeczne; 

- wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, społeczności lokalnej; 

- przestrzega zasad korzystania z telefonu na terenie szkoły; 

- nie prowokuje innych do zachowania agresywnego; 

- nie stosuje używek, nie pali papierosów ani e-papierosów; 

- wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki, 

na ocenę bardzo dobrą: 

- uczeń bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych i uzyskuje wyniki adekwatne do swoich 
możliwości; 

- uczestniczy w życiu szkoły i lokalnej społeczności; 

- zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

- wykazuje wysoką kulturę wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

- ma kilka godzin nieusprawiedliwionych oraz spóźnień; 

- jest uczynny, uczciwy, tolerancyjny; 

- reaguje na przejawy agresji słownej i fizycznej; 

- jest zaangażowany w życie klasy, szanuje mienie własne, innych osób i społeczne; 

- przestrzega zasad korzystania z telefonu na terenie szkoły; 

- nie prowokuje innych do zachowania agresywnego; 

- nie stosuje używek, nie pali papierosów ani e-papierosów; 

- bardzo dobrze wykonuje powierzone obowiązki, 

na ocenę dobrą: 

- uczeń zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków szkolnych i uzyskuje wyniki adekwatne do swoich 
możliwości; 

- uczestniczy w życiu szkoły i lokalnej społeczności; 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

- z szacunkiem odnosi się do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

- ma kilka godzin nieusprawiedliwionych oraz spóźnień; 

- zwykle jest uczynny, uczciwy, tolerancyjny; 

- zazwyczaj reaguje na przejawy agresji słownej i fizycznej; 

- z reguły jest zaangażowany w życie klasy, szanuje mienie własne, innych osób i społeczne; 

- przestrzega zasady korzystania z telefonu na terenie szkoły; 

- dba o podręczniki 

- nie ulega namowom, naciskom, nie daje się sprowokować w sytuacjach konfliktowych; 

- nie stosuje używek nie stosuje używek, nie pali papierosów ani e-papierosów, 
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na ocenę poprawną: 

- uczeń niesystematycznie wywiązuje się z obowiązku szkolnego, 

- jest biernym uczestnikiem życia szkoły; 

- zdarza mu się nie reagować na upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły; 

- zazwyczaj nie przestrzega form grzecznościowych; 

- ma liczne nieusprawiedliwione godziny i/lub spóźnienia; 

- sporadycznie uczestniczy w działaniach społecznych; 

- rzadko wywiązuje się ze zobowiązań wobec klasy, wychowawcy i innych nauczycieli; 

- nie przestrzega zasad korzystania z telefonu na terenie szkoły; 

- szanuje mienie własne i szkoły; 

- dba o podręczniki 

- nie stosuje używek, nie pali papierosów ani e-papierosów 

na ocenę nieodpowiednią: 

- uczeń ma lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego; 

- nie reaguje na uwagi nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

- nie przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

- ma rażąco dużo nieusprawiedliwionych godzin i/lub spóźnień; 

- używa wulgarnego języka; 

- nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczycieli; 

- nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego; 

- nie dba o podręczniki; 

- kłamie, oszukuje; 

- stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych; 

- nagminnie powtarza nieodpowiednie zachowania; 

- używa na terenie szkoły telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych niezgodnie z 
zasadami; 

- ulega nałogom, pali papierosy lub e-papierosy 

na ocenę naganną: 

- nagminnie nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego; 

- ma rażąco dużą liczbę nieusprawiedliwionych godzin i/lub spóźnień; 

- nagminnie używa wulgarnych słów i gestów; 

- kłamie, oszukuje; 

- zachowuje się agresywnie oraz aprobuje takie zachowania lub podżega do niego; 

- wszedł w konflikt z prawem; 

- nie przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

- nie przestrzega zasad używania telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie 
szkoły; 

- umyślne niszczy cudzą własność, w tym mienie szkolne; 

- nie dba o podręczniki 

- arogancko zachowuje się wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

- ulega nałogom, pali papierosy lub e-papierosy. 
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13. Uczeń zainteresowany podwyższeniem swojej proponowanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania 
(o jeden poziom) musi wystąpić do pedagoga lub psychologa z pisemnym wnioskiem zawierającym 
uzasadnioną prośbę w tym zakresie - w ciągu 3 dni, licząc od dnia zapoznania się z proponowaną dla 
niego oceną zachowania. Nie zawiera się kontraktu na podwyższenie proponowanej rocznej 
klasyfikacyjnej oceny zachowania z bardzo dobrej na ocenę wzorową. 

14. Pedagog lub psycholog - po konsultacji z wychowawcą oddziału i nauczycielami uczącymi - zawiera  
z uczniem ubiegającym się o podwyższenie swej proponowanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania 
kontrakt, w którym uczeń zobowiązuje się w określonym terminie do wykonania zadań  
(np. na rzecz oddziału, szkoły, naprawienie szkody, zadośćuczynienie za krzywdę) mieszczących się  
w poszczególnych kategoriach zaproponowanych przez pedagoga lub psychologa szkolnego. 

15. Oceny stopnia realizacji zadania, do którego zobowiązał się uczeń w zawartym kontrakcie, dokonuje 
pedagog lub psycholog. Wywiązanie się w terminie ze zleconych zadań będzie skutkować weryfikacją 
proponowanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania danego ucznia. 

16. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę oddziału jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 111. 

17. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

18. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny zachowania. 

19. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

20. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, ocena zachowania może ulec zmianie, na podstawie 
wspólnej decyzji wychowawcy i nauczycieli uczących w danym oddziale. 

21. Gdy zaistnieją okoliczności opisane w punkcie 9, na ustalenie śródrocznej i/lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej mają wpływ również: zachowanie ucznia podczas zajęć prowadzonych w sposób zdalny, 
zaangażowanie i aktywność podczas zdalnej nauki, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości oraz 
dostępu ucznia do komputera i Internetu. 

 

 


