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KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA 

DLA UCZNIÓW  GIMNAZJUM 
W  ŻELISTRZEWIE 

 
 
Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków 
szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia. Jasne określenie jej kryteriów 
pozwala uniknąć nadmiernego subiektywizmu, dając jednocześnie uczniom możliwość 
przewidywania konsekwencji swoich zachowań. Wymagania każdy uczeń ma w swoim 
dzienniczku. 
         Ocenę z zachowania określa się według następującej skali: 
             - wzorowe, 
             - bardzo dobre, 
             - dobre, 
             - poprawne, 
             - nieodpowiednie, 
             - naganne. 
Aby otrzymać odpowiednią ocenę uczeń musi spełniać odpowiednie kryteria. 
 

OCENA WZOROWA 
 
Stosunek do obowiązków szkolnych 
- wykazuje się systematycznością w pracy, 
- wypełnia wszystkie obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły i podporządkowuje się 
wszystkim obowiązującym regulaminom, 
- nie spóźnia się na lekcje (maksymalnie do dwóch spóźnień), 
- dostarcza usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie, ma wszystkie godziny usprawiedliwione 
(do siedmiu dni od dnia przyjścia do szkoły), 
- uczeń osiąga maksymalne wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy. 
 
Kultura osobista 
- wyróżnia się kulturą osobistą na tle klasy i szkoły, tzn. zawsze odnosi się z szacunkiem do 
nauczycieli, obsługi szkoły i rówieśników, 
- nie posiada żadnej uwagi negatywnej dotyczącej kultury osobistej (np. wulgarne słownictwo, 
arogancja wobec pracowników szkoły lub innej osoby dorosłej, pobicie kolegi), 
- nie ma więcej niż jedną uwagę negatywną innego typu, zrekompensowaną uwagą pozytywną, 
- szanuje mienie szkoły, 
- dba o kulturę słowa, 
- jest schludny i nosi identyfikator, 
- nie ulega nałogom. 
 
Aktywność społeczna 
-reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, 
- aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 
- chętnie pomaga innym w nauce, 
- bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska, 
- przeciwstawia się zachowaniom agresywnym, wulgaryzmom i niszczeniu mienia szkolnego, 
- jest tolerancyjny, szanuje poglądy innych. 
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OCENA BARDZO DOBRA 
 
Stosunek do obowiązków szkolnych 
- wykazuje się systematycznością w pracy, 
- wypełnia wszystkie obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły i podporządkowuje się 
wszystkim obowiązującym regulaminom, 
- nie spóźnia się na lekcje (maksymalnie do czterech spóźnień), 
- dostarcza usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie, ma wszystkie godziny usprawiedliwione 
(do siedmiu dni od dnia przyjścia do szkoły), 
- uczeń osiąga maksymalne wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy. 
 
Kultura osobista 
- wyróżnia się kulturą osobistą, tzn. zawsze odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, obsługi 
szkoły i rówieśników, 
- nie posiada żadnej uwagi negatywnej dotyczącej kultury osobistej (np. wulgarne słownictwo, 
arogancja wobec pracowników szkoły lub innej osoby dorosłej, pobicie kolegi), 
- nie ma więcej niż dwie uwagi negatywną innego typu, zrekompensowane uwagami 
pozytywnymi, 
- szanuje mienie szkoły, 
- dba o kulturę słowa, 
- jest schludny i nosi identyfikator, 
- nie ulega nałogom. 
 
Aktywność społeczna 
- bierze udział w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych, 
- aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 
- chętnie pomaga innym, 
- aktywnie włącza się do pracy w szkole (apele, uroczystości, zawody sportowe, gazetki ścienne, 
funkcje społeczne), 
- przeciwstawia się zachowaniom agresywnym, wulgaryzmom i niszczeniu mienia szkolnego, 
- jest tolerancyjny, szanuje poglądy innych. 
 

OCENA DOBRA 
 

Stosunek do obowiązków szkolnych 
- bez większych zastrzeżeń wypełnia wszystkie obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły, 
podporządkowuje się wszystkim obowiązującym regulaminom, zauważa swoje błędy i potrafi z 
własnej inicjatywy je naprawić, 
- posiada maksymalnie trzy pojedyncze godziny nieusprawiedliwione, 
- sporadycznie spóźnia się na lekcje (do sześciu spóźnień), 
- uczeń stara się osiągnąć maksymalne wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości. 
  
Kultura osobista 
- z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, obsługi i rówieśników, 
- dba o kulturę słowa, 
-szanuje mienie szkoły, 
- posiada nie więcej niż trzy uwagi negatywne, zrekompensowane uwagami pozytywnymi, ale nie 
więcej niż jedną za kulturę osobistą, 
- jest powszechnie uważany za osobę koleżeńską, życzliwą wobec innych, 
- nie pali tytoniu i nie używa substancji zmieniających świadomość, 
- nosi identyfikator. 
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Aktywność społeczna 
- udziela pomocy koleżeńskiej w miarę swoich możliwości, 
- włącza się do pracy w szkole (apele, uroczystości, zawody sportowe, gazetki ścienne, funkcje 
społeczne), 
- nie prowokuje bójek, nie używa wulgarnego słownictwa. 
 

OCENA POPRAWNA 
 
Stosunek do obowiązków szkolnych 
- czasami opuszcza zajęcia lekcyjne, ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych, 
- narusza przepisy i regulaminy, naprawia wskazane błędy na wyraźne polecenie, 
- poprawnie wypełnia obowiązki ucznia wynikające ze statutu szkoły, 
 
Kultura osobista 
- wykazuje brak zdyscyplinowania w czasie przerw, 
- sporadycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 
- kulturalnie odnosi się do personelu szkolnego, nie przejawia agresji w relacjach z rówieśnikami, 
wykazuje poprawę w tym względzie po upomnieniu nauczyciela, 
- wykazuje małą dbałość o kulturę słowa, 
- posiada wygląd niegodny ucznia (np. makijaż, farbowane włosy, wymalowane paznokcie, strój, 
biżuteria), 
- nie niszczy mienia szkoły. 
 
Aktywność społeczna 
- bierny wobec życia klasy i szkoły oraz prac organizowanych przez klasę i szkołę, 
 

OCENA NIEODPOWIEDNIA 
 
Stosunek do obowiązków szkolnych 
- nie wypełnia obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły, 
- posiada nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych. 
 
Kultura osobista 
- używa wulgarnych słów, 
- w sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 
- w sposób wulgarny lub arogancki odnosi się do pracowników szkoły i rówieśników,  
- szkodzi zdrowiu własnemu lub innych, używa alkoholu, narkotyków, pali papierosy,  
- niszczy cudzą własność, 
- jest sprawcą (współuczestnikiem) drobnych kradzieży i innych wybryków chuligańskich, 
- fałszuje podpisy lub dokumenty, 
- posiada na terenie szkoły przedmioty, które zagrażają zdrowiu i życiu, 
 
Aktywność społeczna 
- nie bierze udziału w żadnych formach zajęć i prac organizowanych przez klasę lub szkołę, 
- nie przestrzega regulaminów, zaleceń dyrektora lub wychowawcy, pomimo upomnień i kar jego 
postawa nie ulega zmianie. 
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OCENA NAGANNA 
 
Stosunek do obowiązków szkolnych 
- notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,  
- nie wypełnia obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły, 
- posiada więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych. 
 
Kultura osobista 
- używa wulgarnych słów, 
- w sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 
- w sposób wulgarny lub arogancki odnosi się do pracowników szkoły i rówieśników,  
- szkodzi zdrowiu własnemu lub innych, używa alkoholu, narkotyków, pali papierosy,  
- niszczy cudzą własność, 
- jest sprawcą (współuczestnikiem) kradzieży, 
- wszedł w kolizję z prawem, 
- wyłudza pieniądze, 
- zajmuje się rozprowadzaniem środków odurzających, 
- posiada lub rozprowadza materiały pornograficzne, 
 
Aktywność społeczna 
- nie bierze udziału w żadnych formach zajęć i przez organizowanych przez klasę lub szkołę, 
- mimo zastosowania wszelkich środków zaradczych uczeń rażąco uchybia wymaganiom 
wynikającym z zawartych w statusie szkoły obowiązków ucznia i kulturze osobistej. 
 
 UWAGI DODATKOWE  
 

1. Uczeń, który poprawił swoje zachowanie (co najmniej dwa miesiące przed końcem 
semestru) może mieć podwyższoną ocenę z zachowania o jeden stopień. 

2. W uzasadnionych przypadkach na wyraźną prośbę ucznia, po wykonaniu 
zaproponowanych przez niego zadań ocena może ulec zmianie o jedną ocenę. 

3. Ocena zachowania ucznia będzie spełniała funkcje wychowawcze, wtedy i tylko wtedy, 
gdy wszyscy wychowawcy będą rzetelnie stosować się do ustalonych kryteriów. W 
każdym przypadku, gdy wychowawca wystawił ocenę niezgodną z kryteriami, jest 
zobowiązany do uzasadnienia tego faktu zapisem w protokole rady pedagogicznej 
zawierającym nazwisko wychowawcy, ucznia oraz wystawioną ocenę zachowani wraz z 
uzasadnieniem.  

 
REGULAMIN USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA 

I. Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania 
 
1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach 

ustalania oceny z zachowania. 
2. Każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco informować wychowawcę o uwagach 

dotyczących zachowania ucznia (np. zapis w zeszycie uwag). 
3. Wychowawca podejmuje decyzję o zastosowaniu odpowiednich środków wychowawczych i 

powiadamia o tym rodziców ucznia. Wychowawca powinien wspierać działania ucznia 
zmierzające do poprawy zachowania. 

4. W oparciu o zebrane informacje oraz własne wnikliwe obserwacje, wychowawca 
samodzielnie wystawia ocenę z zachowania. 



Kryteria ocen z zachowania dla uczniów Gimnazjum w Żelistrzewie 5 

5. Aby uczeń mógł uzyskać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą, musi spełniać wszystkie 
wymagane na daną ocenę kryteria. Ocenę poprawną, nieodpowiednią i naganną otrzymuje 
wówczas, jeżeli dopuścił się odpowiednio 1, 2, 3 z wymienionych wykroczeń  

6. Wychowawca może obniżyć ocenę z zachowania w terminie późniejszym, jeżeli uczeń 
dopuścił się w tym czasie czynu powszechnie uznawanego za karygodny, o dużej 
szkodliwości społecznej. O planowanej zmianie oceny wychowawca jest zobowiązany 
poinformować dyrektora szkoły, radę pedagogiczną i rodziców (opiekunów). 

7. Oceny naganne wychowawca konsultuje z pedagogiem szkoły. 
8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca ma obowiązek podać uzasadnienie oceny. 

 
 

II. Tryb odwołania od oceny z zachowania 
  
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.  

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

4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub zastępca, jako przewodniczący, wychowawca 
klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. 

5. Ustalona w tym trybie przez komisję ocena z zachowania nie może być niższa od wcześniej 
ustalonej. 

6. Odwołanie do dyrektora szkoły kończy procedurę ubiegania się o zmianę oceny. 
 


