
Kryteria Ocen Zachowania

1. Wychowawca  wystawia  śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  przy  pomocy  ocen

cząstkowych uzyskanych w następujących kategoriach:

1. Obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności

2. Kultura osobista

3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

4. Aktywność

5. Frekwencja

2. Kryteria ocen zachowania:  

     1)    Obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności

Charakterystyka Liczba
negatywnych uwag

Ocena za I
kategorię

 wypełnianie poleceń dyrekcji, nauczycieli i 

pracowników szkoły dotyczące utrzymanie 

ładu, porządku, dyscypliny i pracy

 niezakłócanie zajęć np. poprzez rozmowy lub 

używanie telefonu komórkowego.

 wypełnianie dyżurów uczniowskich zgodnie z 

regulaminem

 poszanowanie mienia szkolnego

 dotrzymywanie ustalonych terminów 

(dostarczanie odpowiedniej dokumentacji, 

usprawiedliwianie nieobecności – 7 dni od 

momentu przyjścia do szkoły) 

 noszenie identyfikatora i obuwia zastępczego 

(tekstylne halówki w stonowanych kolorach i 

na jasnych spodach)

 noszenie stroju galowego w dni do tego 

wyznaczone (egzaminy zewnętrzne, próbne 

egzaminy, wigilia klasowa, uroczystości i 

akademie szkolne)

 dbałość o honor i tradycje szkoły 

1 wzorowe

2 bardzo dobre

3-4 dobre

5-7 poprawne

8-9 nieodpowiednie

10 i więcej naganne



      2) Kultura osobista

Charakterystyka Liczba
negatywnych uwag

Ocena za II
kategorię

 zachowanie kultury słowa, nieużywanie 

wulgaryzmów, umiejętne prowadzenie dyskusji,  

 okazanie szacunku wszystkim pracownikom 

szkoły oraz rówieśnikom

 kulturalne zachowanie podczas uroczystości 

szkolnych lub wszelkiego rodzaju wyjść z klasą 

(np. do teatru)

 dbałość o estetykę swojego wyglądu (fryzura i 

ubiór zgodne z regulaminem szkoły) oraz 

czystość otoczenia 

 prawdomówność i uczciwość 

0 wzorowe 

1 bardzo dobre

2 dobre

3 poprawne

4 nieodpowiednie

5 i więcej naganne

      

        3)  Przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa

Charakterystyka Liczba
negatywnych uwag

Ocena za III
kategorię

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

(nieopuszczanie budynku szkoły w czasie zajęć 

lekcyjnych, niesiadanie na parapetach 

okiennych)

 przestrzeganie regulaminu klasopracowni

 troska o zdrowie i bezpieczeństwo własne i 

kolegów

 odpowiednie reagowanie na występujące 

zagrożenia

 nieuleganie nałogom (palenie papierosów 

zwykłych i elektrycznych) 

 unikanie oraz niestwarzanie sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu  w szkole i poza 

szkołą np. na wycieczce

 stosowanie się do poleceń nauczyciela 

dotyczących zasad bezpieczeństwa

0 wzorowe 

1 bardzo dobre

2 dobre

3 poprawne

4 nieodpowiednie

od 5 naganne

Zgodnie  z  regulaminem   uczeń

otrzymuje ocenę naganną na semestr

w  przypadku  rażącego  naruszenia

zasad bezpieczeństwa (picie alkoholu,

posiadanie i używanie narkotyków lub

innych środków odurzających, fizyczne



lub  psychiczne  znęcanie  się  nad

innymi)-  niezależnie  od  stopnia

realizacji  pozostałych  kryteriów,  o  ile

dyrektor  szkoły  w  trybie

administracyjnym nie podejmie decyzji

o skreśleniu ucznia z listy.

       4) Aktywność 

Charakterystyka Liczba pozytywnych
uwag 

Ocena za IV
kategorię

• uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych

• udział w różnego rodzaju  konkursach, olimpiadach

zawodach

• pomoc kolegom w nauce,

• wywiązywanie się z zadań powierzonych i 

dobrowolnie przyjętych (np. wyjścia ze Sztandarem

Szkoły)

• udział w pracach i przedsięwzięciach na rzecz 

klasy, szkoły, środowiska (np. udział w akcjach 

charytatywnych, przygotowywanie apeli, 

programów artystycznych, pomoc w organizacji 

wigilii lub wycieczki klasowej, pisanie artykułów na 

stronę internetową szkoły lub do gazetki szkolnej, 

przygotowanie wystawy itp.)

• praca w samorządzie szkolnym i klasowym 

• współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu 

klasowego.

4 i więcej wzorowe 

3 bardzo dobre

2 dobre

1 poprawne

Brak aktywności lub 

niewywiązywanie się z

zobowiązań podjętych 

lub przydzielonych.

nieodpowiednie

Dezorganizacja pracy 

klasy lub szkoły, 

demonstracyjne 

unikanie 

podejmowania działań 

na rzecz zespołu, 

szkoły itp.

naganne

         5) Frekwencja

Charakterystyka Liczba
nieusprawiedliwiony
ch godzin i spóźnień

(łącznie)

Ocena za V
kategorię

 Systematyczne uczęszczanie do szkoły

0 h 
1-2 spóźnień

wzorowe 

1-4 bardzo dobre



 Niespóźnianie się na zajęcia
5-9 dobre

10-24 poprawne

25 – 49 nieodpowiednie

od 50 naganne


