
Ocena z zachowania dla II etapu edukacyjnego kl. IV – VIII 

(ze zmianami 2022/2023) 

 

1.Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym, uwzględniając zasady współżycia społecznego i 

normy etyczne, a w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, określonych w Statucie szkoły; 

b) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

c) dbałość i piękno mowy ojczystej; 

d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

f) okazywanie szacunku innym osobom; 

g)udział w wolontariacie. 

2.Ocenę z zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia i jest 

ona ostateczna, ale z wyłączeniem sytuacji, w których uczeń w sposób rażący łamie zasady określone w Statucie szkoły. Na wniosek nauczycieli, 

Dyrektora lub rodziców Rada Pedagogiczna może obniżyć ocenę z zachowania nawet do najniższej. 

3. Ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

4.Szczegółowe kryteria oceny z zachowania:  

Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach. Liczba punktów przyznanych w każdej kategorii zależy od ilości uwag (pozytywnych i 

negatywnych) otrzymanych przez ucznia w ciągu całego półrocza. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w 

ustaleniach końcowych: 

1) DYSCYPLINA NA LEKCJI : - rozmawianie, podpowiadanie, ściąganie, używanie wulgarnego języka i gestów w stosunku do kolegów i 

nauczyciela, chodzenie po klasie, żucie gumy, jedzenie, picie, używanie telefonu komórkowego i innych nośników elektronicznych: 

a) 4 punkty: 0-1 uwaga, 

b) 3 punkty: 2-3 uwagi, 

c) 2 punkty: 4-5 uwag, 

d) 1 punkt: 6-7 uwag, 

e) 0 punktów: 8 i więcej uwag. 

2) DYSCYPLINA NA PRZERWACH : - bieganie, opuszczanie terenu szkoły, śmiecenie, niszczenie mienia szkolnego, gra w piłkę, gumę, krzyki, 

czynny lub bierny udział w bójce, siedzenie na parapecie, otwieranie okna, używanie telefonu komórkowego, nieodpowiednie zachowanie na 

stołówce, itp.: 

a) 4 punkty: 0-1 uwaga, 

b) 3 punkty: 2-3 uwagi, 

c) 2 punkty: 4-5 uwag, 

d) 1 punkt: 6-7 uwag, 

e) 0 punktów: 8 i więcej uwag; 

3) FREKWENCJA :  

a) 4 punkty: uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, dopuszcza się do 2 spóźnień, 

b) 3 punkty: uczeń ma łącznie do 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub 3 -10 spóźnień, 

c) 2 punkty: liczba nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 11 do 15 godzin, 

d) 1 punkt: liczba nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 16 do 25 godzin,  

e) 0 punktów: liczba nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień przekracza 25 godzin. Uczeń nagminnie opuszcza pierwsze, ostatnie lub 

wybrane lekcje; 

4) TAKT I KULTURA OSOBISTA W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ: - odpowiednie słownictwo (zwroty grzecznościowe, zwłaszcza do nauczycieli i 

pracowników szkoły), życzliwość w stosunku do otoczenia, na stołówce, kultura jedzenia, itp.: 

a) 4 punkty: 0-1 uwaga, 

b) 3 punkty: 2-3 uwagi, 

c) 2 punkty: 4-5 uwag, 

d) 1 punkt: 6-7 uwag, 

e) 0 punktów: 8 i więcej uwag. 

5) DBAŁOŚĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY: „Uczeń jest zawsze czysty, ubrany stosownie do okoliczności, zgodnie z § 49a. 

a) 4 punkty: 0-1 uwaga, 

b) 3 punkty: 2-3 uwagi, 

c) 2 punkty: 4-5 uwag, 

d) 1 punkt: 6-7 uwag, 

e) 0 punktów: 8 i więcej uwag. 

 6) POSTAWA MORALNA I SPOŁECZNA ORAZ STOSUNEK DO NAŁOGÓW: 

a) 4 punkty: - Uczeń w codziennym życiu wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą 

własną i innych osób, szanuje pracę swoją i innych, mienie publiczne i prywatne; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych 

sprawach życiowych, nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów i uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny, 

b) 3 punkty: - Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, 

szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, nie uchyla się od pomocy kolegom,  

c) 2 punkty: - Kilkakrotnie zdarzyło się, że uczeń był nieuczciwy lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub 

cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne (szkodę naprawił), lub odmówił pomocy koledze, zdarzyło się że uczeń 

palił papierosy i sytuacja się nie powtórzyła 



d) 1 punkt: - Uczeń często jest nieuczciwy, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje godności i pracy własnej oraz innych osób, rzadko 

pomaga kolegom, uczeń kilkakrotnie palił papierosy,  

e) 0 punktów: - Uczeń jest zwykle nieuczciwy, obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych, nie widzi potrzeby 

szanowania pracy innych oraz cudzej własności, pali papierosy, był pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych; 

7) STOSUNEK DO NAUKI: 

a) 4 punkty: Uczeń jest przygotowany do lekcji, pracuje systematycznie, stara się maksymalnie wykorzystać swoje możliwości intelektualne,  

b)3 punkty: Uczeń zwykle jest przygotowany do lekcji, stara się wykorzystać swoje możliwości, w razie trudności zawsze korzysta z pomocy 

oferowanej przez szkołę  

c) 2 punkty: Uczeń nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości intelektualnych, nie pracuje systematycznie, rzadko korzysta z oferowanej przez 

szkołę pomocy, na poprawy ocen przychodzi nieprzygotowany 

d) 1 punkt: Uczeń nie wykorzystuje swoich możliwości intelektualnych, rzadko poprawia oceny niedostateczne, sporadycznie korzysta z 

oferowanej pomocy przez szkołę,  

e) 0 punktów: Uczeń zwykle jest nieprzygotowany do lekcji, nie próbuje poprawić ocen niedostatecznych ,nie korzysta z pomocy oferowanej 

przez szkołę; 

8) PRACA DODATKOWA NA RZECZ KLASY I SZKOŁY, DZIAŁALNOŚĆ W WOLONTARIACIE: 

a) 0 punktów:  0 uwag dotyczących wykonywanej pracy, 

b) 1 punkt:   1-2 uwagi, 

c) 2 punkty:  3-4 uwagi, 

d) 3 punkty:  5-6 uwag, 

e) 4 punkty:   7 i więcej uwag; 

9) SUMIENNOŚĆ I POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: dotrzymywanie ustalonych terminów, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (kółka, 

zajęcia wyrównawcze i inne), odbieranie na bieżąco informacji z dziennika elektronicznego, terminowe oddawanie wypożyczonych z biblioteki 

materiałów, itp.:  

a) 4 punkty: - 0-1 uwaga,  

b) 3 punkty: - 2-3 uwagi, 

 c) 2 punkty: - 4-5 uwag,  

d) 1 punkt: - 6-7 uwag, 

e) 0 punktów: - 8 i więcej uwag; 

10) USTALENIA KOŃCOWE: 

a) Uczeń, który otrzymał choć w jednym przypadku 0 punktów, może otrzymać ocenę co najwyżej dobrą, jeśli w dwóch przypadkach 0 pkt. - 

ocenę co najwyżej poprawną. W przypadku otrzymania trzykrotnie 0 pkt. otrzymuje ocenę nieodpowiednią, 

b) Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy, nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna, 

c) Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora, nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia, 

d)Uczniowi, który uzyskał 100% frekwencję, Rada Pedagogiczna może na wniosek wychowawcy, podnieść ocenę z zachowania o jeden stopień. 

e) Uczeń, który reprezentował szkołę w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych, może otrzymać dodatkowo 1 - 4 pkt. Decyzję o 

przyznaniu ilości punktów podejmuje nauczyciel, który przygotował ucznia do eliminacji. 

f) W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane przez ucznia w poszczególnych kategoriach na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do 

kryteriów, stosując poniższą tabelę przeliczeniową: 

Ilość punktów 36-34 33-29 28-21 20-15 14-9 8-0 

zachowanie wzorowe bardzo 

dobre 

dobre poprawne nieodpowiednie naganne 

 g) Nauczyciel ma obowiązek opisywania uwag pozytywnych i negatywnych w dzienniku. Wychowawca bierze pod uwagę nie tylko uwagi 

zapisane. 

h) Rada Pedagogiczna ma prawo obniżyć lub podnieść uczniowi ocenę z zachowania. 

 


