
Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:
- wypełnia wszystkie wymagania oceny dobrej oraz
- aktywnie i twórczo włącza się w życie szkoły (praca w Samorządzie Uczniowskim, 

klasowym, w kołach zainteresowań, na rzecz środowiska)
- wychodzi z inicjatywą, jest kreatywny
- podtrzymuje i twórczo rozwija tradycje szkoły i osiąga sukcesy w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych, rozgrywkach sportowych
- wzorowo wypełnia obowiązki szkolne
- zawsze jest kulturalny, otwarty, odpowiedzialny, tolerancyjny
- systematycznie uczęszcza na zajęcia, w terminie do 2 tygodni dostarcza 

usprawiedliwienia.

Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który:
- ma uwagi negatywne w  dzienniku elektronicznym
- ma godzinę i więcej nieusprawiedliwionej nieobecności lub kilka spóźnień (więcej 

niż 3)
- doprowadził do konfliktu, którego nie potrafił rozwiązać wychowawca klasy 

i konieczna była interwencja pedagoga czy dyrektora szkoły.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- wypełnia wszystkie wymagania oceny dobrej oraz
- jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, w razie drobnego wykroczenia natychmiast 

reaguje na uwagę nauczyciela, potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzoną 
szkodę

- wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły
- uczestniczy w życiu szkoły, działa w SU, w kołach zainteresowań lub innych 

organizacjach
- reprezentuje szkołę w różnych konkursach , zawodach
- właściwie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków szkolnych
- systematycznie uczęszcza na zajęcia, w terminie do 2 tygodni dostarcza 

usprawiedliwienia

Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń który:
- ma uwagi negatywne zapisane w dzienniku elektronicznym, a dotyczących 

zachowania (więcej niż 2)
- ma więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwionej nieobecności i 3 spóźnienia
- doprowadził do konfliktu, którego nie potrafił rozwiązać wychowawca klasy 

i konieczna była interwencja pedagoga czy dyrektora szkoły. 



3. Ocenę dobrą- stanowi ona punkt wyjścia do pozostałych ocen z zachowania- 
otrzymuje uczeń, który
- przestrzega prawa szkolnego , szanuje tradycje szkoły, symbole państwowe i szkolne
- uczestniczy w życiu szkoły, klasy, włącza się w organizowanie imprez i uroczystości 

szkolnych, klasowych
- szanuje mienie szkolne oraz prywatne, dba o czystości i porządek w miejscu 

wspólnej pracy, dba o estetykę pomieszczeń oraz wyposażenie szkoły
- wywiązuje się z obowiązków ucznia
- z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły i członków społeczności 

uczniowskiej
- jest uczciwy, sumienny, prawdomówny, życzliwy, otwarty na potrzeby innych, 

panuje nad własnymi emocjami
- jest tolerancyjny, szanuje cudzą godność, respektuje prawa innych
- dba o kulturę słowa
- nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie i psychicznie nad 

słabszymi
- troszczy się o własne zdrowie oraz higienę osobistą, dba o schludny, estetyczny 

wygląd
- nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów , koleżanki
- wygląda schludnie i ubiera się odpowiednio do sytuacji
- w terminie do 2 tygodni dostarcza usprawiedliwienia

Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń który:
- ma więcej niż 4 uwagi negatywne w semestrze dotyczące zachowania
- ma więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności i więcej niż 6 spóźnień
- nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły
- doprowadził do konfliktu, którego nie potrafi rozwiązać wychowawca klasy 

i konieczna była interwencja pedagoga czy dyrektora szkoły.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły
- właściwie, bez większych zastrzeżeń zachowuje się na terenie szkoły
- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i z innymi nauczycielami
- wywiązuje się z większości poleceń nauczycieli lub innych pracowników szkoły
- nie ulega nałogom, nie namawia innych
- nie działa w żadnej organizacji szkolnej, nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły
- nie reprezentuje szkoły w zawodach lub konkursach

Oceny poprawnej nie może otrzymać uczeń który:
- ma dużo uwag o jego złym zachowaniu
- ma ponad 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze i 10 spóźnień
- doprowadza do konfliktów, w których musi reagować pedagog lub dyrektor szkoły
- wszedł w konflikt z prawem

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń który:
- nie przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole 



- nie wywiązuje się z obowiązków ucznia
- jest wulgarny, arogancki wobec kolegów i dorosłych
- wdaje się w bójki, prowokuje kłótnie i konflikty
- niszczy mienie szkolne lub mienie kolegów, stosuje szantaż lub zastraszanie
- ulega nałogom, swoją postawą negatywnie wpływa na rówieśników
- ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze i ponad 

10 spóźnień
6. Ocenę negatywną otrzymuje uczeń który

- ulega nałogom uznanych za sprzeczne z postawą godną ucznia i nałogi te 
manifestuje 

- notorycznie wagaruje
- doprowadza do poważnych incydentów na terenie szkoły, a po rozmowie 

z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem nie zmienia swojego zachowania
- wszedł w konflikt z prawem

Tryb odwoławczy od oceny zachowania

W przypadku stwierdzenia , że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły na wniosek rodziców złożony nie później niż 
7 dni po zakończeniu rocznych zajęć w szkole , po wstrzymaniu wykonania uchwały rady 
pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły lub wicedyrektor- przewodniczący komisji
- wychowawca klasy
- wskazany prze dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
- pedagog
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego
- przedstawiciel rodziców
- ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od 

oceny ustalonej przez wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


