
PROCEDURA WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA 

§ 1 

ZASADY OCENIANIA 

1. 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. 

2. Śródroczną 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. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Ustala się następujące wymagania dla uzyskania ocen zachowania: 

Ocenę wzorowa otrzymuję uczeń, który: 
a. przykładnie spełnia wszystkie wymagania i obowiązki ucznia i może być  wzorem 

do naśladowania dla innych uczniów, 
b. nie opuszcza zajęć szkolnych bez uzasadnionych ważnych powodów, a w przypadku 

nieobecności przynosi usprawiedliwienie, 
c. jest punktualny, systematyczny, sumienny i wytrwały w nauce, 
d. rozwija własne zdolności i zainteresowania, chętnie uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach, 
e. dąży do osiągnięcia wysokich wyników w nauce, 
f. wywiązuje   się   ze   wszystkich   zadań  powierzonych  przez  szkołę  (nauczycieli) 

i organizacje uczniowskie, a nawet wysuwa własne propozycje, 
g. aktywnie pracuje i inicjuje prace społeczne na rzecz szkoły, klasy, środowiska, 
h. umiejętnie godzi pracę społeczną z nauką, 
i. troszczy się o mienie szkoły i własne,  
j. umiejętnie współdziała w zespole, jest uczciwy, koleżeński, taktowny, 

zdyscyplinowany,  posługuje  się  właściwym  słownictwem  oraz  reaguje na zło, 
nie odmawia pomocy innym, z szacunkiem odnosi się do innych, 



k. dba  o kulturę słowa, dobre imię szkoły, o zdrowie własne i innych, higienę osobistą 
i estetykę wyglądu    własnego  oraz  najbliższego otoczenia. 

 

0cenę bardzo dobra uzyskuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: 
a.  bardzo  dobrze  wywiązuje  się  z  obowiązków  ucznia;  uczęszcza  systematycznie 

i  punktualnie  na  zajęcia  lekcyjne,  wszystkie  jego    nieobecności są uzasadnione 
i   usprawiedliwione;   rozwija   swoje   zainteresowania   i  zdolności,  uczestniczy 
w     zajęciach pozalekcyjnych 

b. wyróżnia się na tle społeczności szkolnej; inicjuje i organizuje życie swojej      klasy 
oraz szkoły, bierze udział w ważnych wydarzeniach, jest aktywny i twórczy. 

c. godnie reprezentuje szkołę podczas konkursów i olimpiad, dba o honor i tradycje 
szkoły, z szacunkiem odnosi się do symboli Gimnazjum oraz państwa.. 

d. wyróżnia się dbałością o kulturę słowa , nie używa wulgaryzmów, przeciwdziała 
procesowi degradacji mowy ojczystej. 

e. pamięta    o    podstawowych   zasadach   bezpieczeństwa   i    higieny   pracy,   dba 
o   estetykę   wyglądu,   czystość   osobistą,  zdrowie  fizyczne  i  psychiczne  swoje 
i innych, jest asertywny, taktowny, koleżeński i prawdomówny. 

f. zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się nie tylko w szkole, ale również 
poza nią, nie przynosi ujmy dobremu imieniu Gimnazjum, godnie nosi imię jego 
ucznia. 

g. okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, respektuje zasady tolerancji 
wobec  współuczniów,     akceptuje     odmienność     ich     poglądów,     przekonań 
i wierzeń, pomaga słabszym, nie wyśmiewa ułomności fizycznych bądź 
umysłowych innych. 

0cenę dobra otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: 
a. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 
b. nieobecności na zajęciach lekcyjnych ma usprawiedliwione, 
c. przestrzega zasad bhp, 
d. dba o podręczniki, przybory, pomoce szkole i mienie szkoły, 
e. stara  się  na  miarę  swych  możliwości i predyspozycji osiągać pozytywne wyniki 

w nauce i wywiązywać się z nałożonych przez nauczyciela zadań, 
f. odrabia lekcje, przygotowuje się do zajęć, wykonuje zlecone przez nauczycieli prace 

społeczne, 
g. włącza się do pracy organizacji uczniowskich, stara się uczestniczyć w życiu szkoły,  
h. zgodnie współdziała w zespole, jest uczciwy, prawdomówny,  
i. dba o kulturę słowa, higienę osobistą, zdrowie własne i innych 

 
0cene poprawna może uzyskać uczeń, jeżeli spełni następujące wymagania: 

a. osiąga wyniki w nauce adekwatne do możliwości, 
b. prezentuje    poprawny    stosunek    do    obowiązków    ucznia,   zasadniczo   ich 

nie  lekceważy,  choć  czasem  nie  odrabia  pracy domowej lub nie przygotowuje 
się do lekcji, 

c. dość systematycznie uczęszcza na zajęcia, zdarzają mu się jednak nieuzasadnione 
nieobecności, 



d. stara się uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, choć nie należy do najaktywniejszych 
uczniów, 

e. zwykle   przestrzega  kultury  słowa,  dba  o  higienę  osobistą  oraz  zdrowie  swoje 
i innych, nie ulega nałogom, 

f. unika  scysji  ze  współuczniami,  nie  inicjuje  ich,  dba  o  swój  dobry  wizerunek 
w szkole i poza jej murami, 

g. szanuje tradycję, trud wszystkich pracowników oraz mienie szkoły. 

0cenę nieodpowiednia otrzymuje uczeń, który uchybia zachowaniom, ale zastosowane środki 
zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty. 

a. opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia lub bez uzasadnionych powodów, 
b. niesystematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, ma lekceważący stosunek 

do obowiązków szkolnych, 
c. nie dba o podręczniki, pomoce naukowe, sprzęt i mienie społeczne, szkolne, 
d. nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się, kultury słowa, 
e. nie dba o zasady bhp, słabo reaguje na sytuacje stwarzające zagrożenia wobec siebie 

i innych, 
f. nie  zawsze jest uczciwy w codziennym postępowaniu i nie szanuje pracy innych, 

nie okazuje szacunku nauczycielom, pracownikom szkolnym, ludziom starszym, 
g. nie przestrzega zasady prawdomówności, zdyscyplinowania, kultury bycia,  
h. nie chce zgodnie współpracować z zespołem klasowym,  
i. nie zawsze potrafi opanować negatywne emocje,  
j. swoje postępowanie czasem stara się naprawić, 

0cenę naganna otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia zachowaniom, a zastosowane przez 
szkołę, dom rodzinny i organizacje uczniowskie środki wychowawcze nie przynoszą skutku. 
Uczeń: 

a. systematycznie nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, nie wypełnia poleceń 
nauczycieli, wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

b. opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, z błahego powodu lub bez powodu spóźnia 
się, 

c. celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 
d. nie troszczy się o mienie szkoły, mienie społeczne a nawet własne, psuje je 

umyślnie, 
e. pali papierosy, pije alkohol, 
f. wchodzi w zatarg z kolegami i innymi osobami, dokucza innym, młodszym, 
g. w zachowaniu wykazuje brak taktu, czasem bywa ordynarny, arogancki, 
h. niechętnie podejmuje prace społeczne, 
i. uchybia dobremu imieniu szkoły niewłaściwym zachowaniem w miejscach 

publicznych (bluźni, uczestniczy w bójkach),  
j. nie dba o zdrowie, higienę i estetykę własną i  toczenia,  
k. celowo łamie zasady bhp . 

6. Wychowawca systematycznie obserwuje w czasie trwania semestru indywidualną 
postawę społeczną ucznia oraz stopień respektowania przez niego zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych. 

7. Wychowawca oraz pozostali nauczyciele regularnie odnotowują uwagi o zachowaniu 
ucznia ( pozytywne i negatywne) w zeszycie uwag. 



8. Wychowawca   co   najmniej   dwa   razy   w   semestrze   wystawia   cząstkowe   oceny  
z zachowania (odnotowując datę wystawienia oceny cząstkowej). Ocenie cząstkowej 
podlega: 

a)      obowiązek szkolny, 

b)      kultura osobista ucznia, 

c)      zaangażowanie ucznia w życie klasy i szkoły. 

9. Wychowawca    przekazuje   rodzicom   (prawnym   opiekunom)   bieżące      informacje 
o  zachowaniu  ucznia podczas spotkań z rodzicami – zgodnie z harmonogramem zebrań 
z rodzicami na dany rok szkolny. 

10. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy uwzględniając: 

a)      opinię nauczycieli o zachowaniu ucznia, która wyrażona jest poprzez: 

•      pisemne uwagi o uczniach w  zeszycie uwag 

•      ustne uwagi skierowane do wychowawcy klasy 

b)      opinię uczniów danego zespołu klasowego, 

c)      samoocenę ucznia, 

11. Wystawione  oceny  zachowania  uczniów  są  odczytywane  przez  wychowawcę  klasy 
w trakcie posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

§ 2 

WARUNKI  I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ 

NIŻ  PROPONOWANA OCENY ZACHOWANIA 

1. Na  dwa  tygodnie  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń 
oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z przewidywaną oceną 
zachowania. Rodzice powyższą informację dostają na piśmie a zostaje ona przekazana 
przez ucznia, który potwierdza podpisem jej odbiór. 

2      W przypadku, gdy przewidywana ocena zachowania jest niższa niż uczeń oczekiwał, 
może on wnioskować do wychowawcy o możliwość starania się o wyższą ocenę 
zachowania. 

3.      Uczeń  może  starać  się  o  wyższą niż przewidywana ocena zachowania wówczas, gdy 
na  dwa  tygodnie  przed  klasyfikacją  spełnił  80%  kryteriów obowiązujących na ocenę 
o stopień wyższą niż ocena przewidywana przez wychowawcę dla niego. 

4.      Uczeń   po   przeanalizowaniu   wspólnie   z   wychowawcą   kryteriów  ustala,  co  może 
i powinien zrobić, aby uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę zachowania. 



 

 

§ 3 

PROCEDURA ODWOŁANIA 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), w przypadku wystawienia klasyfikacyjnej 
oceny zachowania niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 
może wnieść do dyrektora szkoły pisemne zastrzeżenie. 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

3. Dyrektor szkoły rozpatruje złożone zastrzeżenie w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia 
zastrzeżenia. 

4. Dyrektor  szkoły  przed  przystąpieniem  do  rozpatrywania  wniosku  zwraca się do 
wychowawcy  ucznia  o  pisemną  informację  na temat   kryteriów,  które uczeń spełnił 
na wystawioną ocenę. 

5.  Dyrektor odrzuca zastrzeżenie, co stanowi, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

6. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

7. W skład komisji wchodzą: 
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 

- 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. 

 
8. Ustalona przez komisję śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a. skład komisji, 
b. termin posiedzenia komisji, 
c. wynik głosowania, 
d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

        Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 


