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OCENIANIE ZACHOWANIA  UCZNIÓW - KRYTERIA 

 

 

1. Oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się następujące podstawowe obszary: 

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) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska, 

8) okazywanie szacunku innym osobom. 

§ 39 

1. Bieżące ocenianie zachowania polega na obserwowaniu aktywności edukacyjnej 

i społecznej uczniów oraz umieszczaniu odpowiednich wpisów w dzienniku 

lekcyjnym. 

2. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów uczestniczą wszyscy nauczyciele szkoły. 

3. Wpisów o których mowa w pkt. 1 dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń  

mających wpływ na ocenę zachowania i zgodnie z obowiązującym w szkole systemem 

bieżącego oceniania zachowania uczniów opisanym w § 41 i § 42. 

4. Wychowawca klasy zobowiązany jest do systematycznej, przynajmniej raz 

w tygodniu, analizy wpisów oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, podejmowania 

stosownych działań wychowawczych. 

5. Wnioski o wpisanie w dzienniku uwag o pozytywnych lub negatywnych przejawach 

zachowania ucznia mogą być zgłaszane przez: zainteresowanego ucznia, kolegów 

(koleżanki), innych pracowników szkoły. 

 

§ 40 

1. Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala nauczyciel - wychowawca 

uwzględniając: 

1) zapisy w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie wychowawcy (jeżeli jest prowadzony); 

2) opinie nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) opinię kolegów i koleżanek ucznia; 

4) samoocenę ucznia. 

2. Przy ustalaniu klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
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specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ma charakter 

opisowy z wykorzystaniem określeń wykorzystanych w § 41 ust. 3 do opisu kryteriów 

ocen bieżących. 

4. Począwszy od klasy czwartej śródroczną, roczną i końcową klasyfikacyjną ocenę 

zachowania, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe (skrót: wz); 

2) bardzo dobre (skrót: bdb); 

3) dobre (skrót: db); 

4) poprawne (skrót: pop); 

5) nieodpowiednie (skrót: ndp); 

6) naganne (skrót:ng). 

5. W dokumentacji szkolnej oceny określone w ust. 4 wpisuje się według zasad określonych 

w §45 ust. 7 pkt. 2 i 3 

§ 41 

1. W ramach bieżącego oceniania zachowania uczniów klas I-III nauczyciel obserwuje ucznia 

i ewentualne uwagi odnotowuje w e-dzienniku. Pod koniec każdego miesiąca nauczyciel, 

wykorzystując wyniki obserwacji, ustala każdemu uczniowi bieżącą miesięczną ocenę 

zachowania stosując skalę z ust. 2 i kryteria z ust. 3. Ustaloną ocenę wpisuje w dzienniku 

lekcyjnym w postaci cyfrowej. 

2. W klasach I-III stosuje  się następującą skalę bieżącego oceniania zachowania:  

6 –wzorowe; 

5 –bardzo dobre; 

4 –dobre; 

3 –niewłaściwe; 

3. Obowiązują następujące kryteria ustalania bieżącej oceny zachowania uczniów klas I-III:  

6 – Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. 

Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze 

usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca 

się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 

„brzydkich słów". Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest 

punktualny. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć 

szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje,  

np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie  

i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu 

pracy.  

5 – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie 

nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie  

i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad 
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bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń 

zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć  szkolnych. Bez 

zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba  

i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  

4 – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj 

usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych  

i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia 

swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. 

Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie 

sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle 

sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. 

Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy  

i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  

3 – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często 

nieusprawiedliwione.Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób 

i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest 

niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. 

Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, 

wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji,  

np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. 

Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu 

pracy.  

 

 

§ 42 

1. Począwszy od klasy IV obowiązuje punktowy system bieżącego oceniania zachowania 

uczniów. 

2. W bieżącym ocenianiu zachowania punkty dodatnie przyznaje się uczniowi za: 

Lp. PUNKTY DODATNIE 
KRYTERIUM: 

PUNKTACJA: CZĘSTOTLIWOŚĆ 

1. Pomoc w: 

  organizacji imprez 
i uroczystości szkolnych, 

 utrzymaniu porządku  
w pomieszczeniach szkolnych. 

5pkt każdorazowo 

2. Praca na rzecz szkoły, promocja 
szkoły: (wydawanie gazetki, praca  
w bibliotece) 

10pkt każdorazowo 

3. Aktywny udział w uroczystościach 10pkt każdorazowo 
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szkolnych. 

4. Praca na rzecz klasy (np.: gazetki, 
imprezy klasowe. 

10pkt każdorazowo 

5. Udział w akcjach charytatywnych 10pkt każdorazowo 

6. Aktywny udział w akcjach SU 10pkt każdorazowo 

7. Wkład pracy włożony w naukę, 
pracowitość, obowiązkowość. 

15pkt raz w półroczu 

8. Wysoka kultura osobista w szkole 
 i poza nią. 

30pkt 
 

raz w półroczu 

9. Brak uwag negatywnych. 20pkt raz w półroczu 

10. Sumiennepełnienie dyżurów 
szkolnych. 

10pkt raz w półroczu 

11. Pomoc koleżeńska w nauce. systematyczna: 15pkt 
sporadyczna:5pkt 

raz w półroczu 

12. Punktualność (brak spóźnień) 10pkt raz w półroczu 

13. Inne przejawy pozytywnego 

zachowania:  

- Efektywne pełnienie funkcji w 

szkole (np.: Samorząd Uczniowski) 

- Efektywne pełnienie funkcji w 
klasie (np.: Samorząd Klasowy). 

 
 

10pkt 

 

5pkt 

raz w półroczu 
 
 
 

14. Udział w konkursach 
przedmiotowych/zawodach 
sportowych(w przypadku zawodów 
sportowych dotyczy tylko uczniów, 
którzy dobrze wywiązują się z 
obowiązków szkolnych) 
lub 
osiągnięcia w konkursach 
przedmiotowych i zawodach 
sportowych (3 pierwsze miejsca  
+ wyróżnienia)  

etap szkolny: 5pkt. 
etap gminny: 10pkt. 
etap powiatowy: 25pkt. 
etap rejonowy: 30pkt. 
etap wojewódzki: 50pkt. 
 
I etap: 10pkt  
II etap: 20pkt 
 III etap: 50pkt 
 Laureat, etap 
wojewódzki lub wyższy: 
100pkt 

każdorazowo 

15. Pula punktów dodatnich do 
dyspozycji wychowawców 

20pkt raz w półroczu 

3. W bieżącym ocenianiu zachowania uczeń otrzymuje punkty ujemne za:  

Lp. PUNKTY UJEMNE 
KRYTERIUM: 

PUNKTACJA: CZĘSTOTLIWOŚĆ: 

1. Niewypełnianie obowiązków 
dyżurnego 

5pkt. każdorazowo 

2. Przeszkadzanie na lekcji(rozmowa z 5pkt. każdorazowo 
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innymi uczniami, chodzenie po sali bez 
zgody nauczyciela, itp.) 

3. Nieusprawiedliwione nieobecności w 
szkole. 

1pkt za 1 godz. każdorazowo 

4. Spóźnienie 1pkt każdorazowo 

5. Aroganckie odzywanie się do 
nauczyciela, pracowników szkoły i 
innych dorosłych 

10pkt każdorazowo 

6. Wulgarne słownictwo 10pkt każdorazowo 

7. Dokuczanie innym, przezywanie. 10pkt każdorazowo 

8. Agresywne zachowania 20pkt każdorazowo 

9. Bójki uczniowskie 
 
 Bójki z uszczerbkiem na zdrowiu, 
straty materialne 

10pkt 
 
50pkt 

każdorazowo 

10. Posiadanie i spożywanie substancji 
energetycznych (na terenie szkoły, 
podczas wycieczek, imprez i wyjść 
szkolnych). 

10pkt każdorazowo 

11. Kradzież 50pkt każdorazowo 

12. Picie alkoholu, palenie papierosów  
 i stosowanie innych używek 

100pkt każdorazowo 

13. Wyłudzanie pieniędzy 50pkt każdorazowo 

15. Niewłaściwe zachowanie się na 
stołówce szkolnej, podczas imprez 
szkolnych, przerw i wycieczek. 

10pkt każdorazowo 

16. Niszczenie mienia szkolnego lub poza 
szkolnego 

30pkt każdorazowo 

17. Prowokowanie kolegów do złych 
czynów 

30pkt każdorazowo 

18. Kłamstwo (w obecności nauczyciela 
lub pracowników szkoły) 

20pkt każdorazowo 

19. Ucieczka z lekcji 10pkt za każdą 
godzinę lekcyjną 

każdorazowo 

20. Wnoszenie na teren szkoły 
przedmiotów mogących zagrażać 
zdrowiu i życiu. 

30pkt każdorazowo 

21. Zaśmiecanie otoczenia 5pkt każdorazowo 

22. Brak obuwia zamiennego 5pkt każdorazowo 

23. Niewywiązywanie się z obowiązków 
względem biblioteki 

15pkt raz w półroczu 

24. Używanie w szkole urządzeń 
telekomunikacyjnych bez zgody 
nauczyciela 

10pkt każdorazowo 

25. Niestosowny wygląd ucznia, makijaż, 
farbowane włosy, pomalowane 

10pkt każdorazowo 
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paznokcie 

26. Stosowanie cyberprzemocy, 
wykorzystywanie wizerunku drugiej 
osoby bez jej zgody. 

50pkt każdorazowo 

27. Pula punktów ujemnych do dyspozycji 
wychowawców 

20pkt raz w półroczu 

4. Podane Ilości punktów dodatnich i ujemnych są maksymalne i nauczyciel ma prawo 

zmniejszyć ich ilość. 

5. Zachowaniem wyjściowym każdego ucznia klas IV-VIII jest zachowanie dobre. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia ocenę jaką uczeń uzyskał w 

pierwszym półroczu. 

7. Uczeń każdy rok szkolny rozpoczyna zerową ilość punktów, a II półrocze liczbą  punktów 

na podstawie, której ustalono mu śródroczną ocenę zachowania. 

§ 43 

1. Na podstawie uzyskanej ilości punktów wychowawca pod koniec pierwszego i drugiego 

półrocza ustala uczniowi śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania 

wyrażoną w skali określonej w § 39 ust. 4. 

2. Ilość punktów na podstawie, której ustala się ocenę zachowania określa  się oddzielnie dla 

każdego półrocza z wykorzystaniem następującego algorytmu:  

Do liczby punktów z początku półrocza dodaje się sumę punktów dodatnich uzyskanych w 

danym półroczu pomniejszoną o trzykrotną  ilość otrzymanych punktów ujemnych. 

3. Ocenie zachowania ucznia, zgodnie ze skalą, o której mowa w § 39 ust. 4 odpowiadają 

określone poniżej przedziały punktowe: 

1) w I półroczu 

Ocena zachowania Przedział punktowy 

Wzorowe Powyżej 150  

bardzo dobre 91 do 150 

Dobre 0 do 90 

Poprawne od -60 do -1 

Nieodpowiednie od -61 do -110 

Naganne poniżej -110 

2) w II półroczu: 

Ocena zachowania Przedział punktowy 

Wzorowe Powyżej 300  

bardzo dobre 181 do 300 

Dobre 0 do 180 

Poprawne od -120 do -1 
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Nieodpowiednie od -220 do -121 

Naganne poniżej -220 

§ 44 

Ustalone przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 45 oraz§ 80. 

§ 45 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dowolnego nauczyciela, lub grupy 

nauczycieli można zmienić uczniowi - podwyższyć lub obniżyć -   wcześniej ustalonąi 

zatwierdzoną na klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjną ocenę 

zachowania. 

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1, zawierający szczegółowe uzasadnienie, przyjmuje 

dyrektor szkoły, a Rada Pedagogiczna rozpatruje  na posiedzeniu nadzwyczajnym. 

3. Wychowawca jest zobowiązany pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców o fakcie  

i przyczynach zmiany wcześniej ustalonej oceny zachowania. 
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