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Niniejszy statut opracowano na podstawie  

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60),  

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. 

zm.); 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)  
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DZIAŁ I 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1.Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, zwana dalej szkołą 

podstawową, jest jednostką publiczną: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego 

dla I i II etapu edukacyjnego; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w miejscowości Rejowiec Fabryczny, przy ul. 

Lubelskiej 18.  

3. Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. 

Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym. 

5. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według 

zasad określonych w odrębnych przepisach. 

6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja 

w Rejowcu Fabrycznym. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła 

Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym”.  

7. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Rejowiec Fabryczny 

8. Organem nadzorującym szkołę jest Lubelski Kurator Oświaty. 

9. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne/integracyjne/.  

10. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i jest podzielony na dwa etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III –edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII. 

11. (uchylony) 

12. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. Możliwe jest zorganizowanie nauki na dwie 

zmiany w zależności od bieżących potrzeb. 

13. Obwód szkoły obejmuje: teren administracyjny miasta Rejowiec Fabryczny 

14. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania 

i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, 

kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi 

przepisami. 

15. W szkole od 1 września 2019 r. funkcjonuje dziennik elektroniczny. 
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DZIAŁ VII 

Rozdział 1 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

§ 132. 

1. Ocenianiu podlegają : 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do  

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie;  

2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć oraz wskazówek do samodzielnego planowania 

własnego rozwoju;  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4)  dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – 

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 

uczniów, określonych w IPET -ach; 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali i w formach przyjętych w Szkole; 

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  
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5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac 

uczniów. 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  

8. Rodzaje ocen szkolnych. 

1) W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

a) bieżące; 

b) klasyfikacyjne: 

- śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

- końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do 

uzyskania najwyższej pozytywnej oceny klasyfikacyjnej. Ocenę końcową zachowania 

stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej 

9. (uchylony) 

 

 

§ 133. 

1. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 

końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres 

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w 

oparciu o okresową ewaluację; 

6) Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców. 

 

§ 134.  

Jawność oceny.  

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów: 

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie 

(wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.  

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:  
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1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 

2) opublikowania informacji na stronie www szkoły – dostęp do informacji nieograniczony; 

3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w 

godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla 

rodziców; 

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniom na zajęciach 

dydaktycznych, a ich rodzicom na zebraniach ogólnych i konsultacjach indywidualnych 

w postaci komentarza ustnego lub pisemnego. 

1) Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika lekcyjnego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym 

poinformowaniu ucznia o jej skali. 

2) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 

Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu ucznia. 

3) Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:  

a) na zebraniach ogólnych; 

b) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

c) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

d) prace nauczyciel wypożycza do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom. Okazane 

prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi. 

4) Uzasadnianie ocen. 

a) Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

b) Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w 

obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w 

nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do 

wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę 

ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

c) Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia 

uzasadniane są pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy. 
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d) W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego 

uzasadnienia oceny, o której mowa w pkt. b. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje 

bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i 

dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem. 

6. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

7. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

szkole.  

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, nauczyciel 

bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik, a w 

przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia . 

 

§ 135. 

Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia 

 

1.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2.Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom 

 

§ 136. 

 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny 

i wiary w siebie, 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego 

uczniów, 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych, 
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5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują 

pracę: 

1) na lekcji, 

2) poza lekcjami, 

3) inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe). 

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad, 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i 

w domu, 

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki. 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy 

ucznia w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia; 

5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 

indywidualny tok nauki. 

§ 137. 

System oceniania na I etapie edukacyjnym 

 

1. W klasach I – III oceny: bieżąca (w II półroczu w kl. I, do końca I etapu edukacji, stosuje 

się oceny cząstkowe wyrażone cyfrą) oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z 

wyjątkiem j. angielskiego i religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja 

nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może 

dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie 

ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej 

2.  Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności 

szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco 

informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało 

dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy 

doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od 
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indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju 

ucznia. 

3. Śródroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz 

prac ucznia, wypowiedzi. Zawiera ona ocenę: 

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, 

matematycznej i przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, 

techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz 

wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania 

składników przyrody; 

2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań 

wobec wytworów kultury; 

3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa 

ciała, sprawność i zdrowie; 

4. Śródroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie 

opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Roczną ocenę opisową 

wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen. 

5. W ocenianiu bieżącym obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej w zależności od 

decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą w zeszytach uczniów oraz na pracach 

pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy). 

6. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy 

z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku 

comiesięcznych konsultacji. 

7. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się 

ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – 

VIII. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie; 

2) pisemną; 

3) wyrażoną symbolem graficznym; 

4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. 

8. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

 

§ 138. 

Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV -VIII 

 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV –VIII ustala się w 

stopniach według skali: 

1) celujący ......................................... 6 /cel/; 

2)bardzo dobry .................................. 5 /bdb/; 

3)dobry .............................................. 4 /db/; 

4)dostateczny ..................................... 3 /dst/; 
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5)dopuszczający ................................ 2 /dop/; 

6)niedostateczny ................................ 1 /ndst/. 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza 

się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się 

wstawianie ( +) i ( -) w ocenianiu bieżącym. 

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w Wymaganiach Edukacyjnych, opracowanych przez zespoły przedmiotowe 

z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie. 

5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów. 

6. „Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są: 

1) zakres wiadomości i umiejętności, 

2) stopień zrozumienia materiału programowego, 

3) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, 

wymagających twórczego podejścia do problemu, 

4) stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzenia wiedzy, 

5) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego 

poziomu wiadomości i umiejętności, 

6) umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy  

i umiejętności. 

7. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) ......... w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone 

programem nauczania 

b) ........ systematycznie pogłębia swoją wiedzę 

c) ......... wyróżnia się wiedzą ogólną, przedmiotową oraz inteligencją 

d) ........ rozwiązuje problemy w sposób nietypowy 

e) ......... osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych 

f) ......... rozwiązuje dodatkowe zadania na sprawdzianach. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) ....... w zakresie (90% - 99%) opanował wiadomości i umiejętności programowe 

b) ...... zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, np. szkolnych konkursach 

przedmiotowych 

c) ....... jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy, formułuje wnioski i opinie, co 

wynika z umiejętności analizy i oceny zaistniałej sytuacji 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) ....... opanował w dużym zakresie (80% - 89%) wiadomości i umiejętności programowe 

b) ...... jest aktywny podczas lekcji, dobrowolnie podejmuje się wykonywania dodatkowych 

zadań 
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c) ....... poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) ....... zna treści niezbędne do dalszego uczenia się przedmiotu, najprostsze, najbardziej 

uniwersalne i najbardziej przystępne określone programem (60% - 79%) 

b) ...... potrafi wykonywać proste zadania teoretyczne lub praktyczne z pomocą nauczyciela 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia 

wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień (35% - 

59%), 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk; pracuje z pomocą nauczyciela, 

c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności 

w formułowaniu myśli, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki 

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy (poniżej 35%), 

b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu 

trudności nawet z pomocą nauczyciela, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności  

8. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

1) prace klasowe, 

2) sprawdziany wiadomości, 

3) testy; 

4) kartkówki; 

5) prace domowe; 

6) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

7) wypowiedzi ustne; 

8)  praca w zespole; 

9)  testy sprawnościowe; 

10)  prace plastyczne i techniczne; 

11)  wiadomości i umiejętności muzyczne 

Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 

1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma 

znaczący wpływ na ocenę śródroczną: 

zasady przeprowadzania: 

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są 

odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, 

b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową., 

2)  sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji ; 

zasady przeprowadzania: 

a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni, 

b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 1 sprawdzian a w ciągu tygodnia nie 

więcej niż 2, 
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c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca 

klasowa, 

3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji 

lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich 

przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2. 

9. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

1) zrozumienie tematu, 

2) znajomość opisywanych zagadnień, 

3) sposób prezentacji, 

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna, 

5) język, 

6) estetyka zapisu; 

10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

1) znajomość zagadnienia, 

2) samodzielność wypowiedzi, 

3) kultura języka, 

4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

11. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają następujące umiejętności: 

1) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

2) efektywne współdziałanie, 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

1. Każdy uczeń musi znać wymagania na dany miesiąc lub realizowany dział. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informują uczniów oraz 

ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania 

oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjne z 

zachowania. 

1) Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób 

postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz 

uczniów tej samej klasy. 

3. Przeliczania punktów na ocenę dokonuje się według skali n/w skali /dotyczy sprawdzianów 

pisemnych/. 

1) poniżej 35% punktów.................... niedostateczny; 

2) 35% - 59%..................................... dopuszczający; 

 3) 60% - 79%.................................... dostateczny; 

 4) 80% - 89%.................................... dobry; 

 5) 90% - 99%.................................... bardzo dobry; 

6) 100% …………………………...celujący; 

 6) powyżej 100% punktów /zadania nadobowiązkowe/ - celujący 

4. Ocenianie jest dokumentowane w dzienniku lekcyjnym. Oceny są jawne zarówno dla 

ucznia jak i jego rodziców. 
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5. Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych wystawiane są w dzienniku lekcyjnym kolorem 

czerwonym. 

6. Uczeń powinien otrzymać poprawiony sprawdzian z wystawioną oceną /wraz z 

uzasadnieniem/ w ciągu 14 dni. Pracę klasową /sprawdzian/ należy omówić i poprawić na 

lekcji. 

7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może poprawić sprawdzian podsumowujący za 

zgodą nauczyciela w formie pisemnej lub ustnej. Do tych przypadków zaliczamy: 

1) długotrwała choroba; 

2) widoczne złe samopoczucie podczas pisania sprawdzianu; 

3) dobre oceny cząstkowe; 

4) aktywność na lekcji; 

5) pełne zaangażowanie na danym przedmiocie. 

8. Nauczyciel informuje rodziców o ocenach ze sprawdzianu przez: 

1) wpisanie jej do zeszytu przedmiotowego. 

9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom. 

10. Ilość prac klasowych ustala nauczyciel danego przedmiotu w ilości przewidzianej 

programem nauczania. 

11. Uczeń jest informowany o terminie i zakresie sprawdzianu, w przypadku sprawdzianu 

obejmującego wiadomości i umiejętności z jednego działu programowego nie później niż 

jeden tydzień przed terminem sprawdzianu. W przypadku sprawdzianu obejmującego więcej 

niż jeden dział programowy co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem.. 

12. Uczeń ma prawo (bez konsekwencji) odmowy pisania kolejnej kartkówki/sprawdzianu 

lub dłuższej pracy kontrolnej w przypadku, gdy poprzednia kartkówka/sprawdzian lub 

dłuższa praca kontrolna nie zostały sprawdzone, omówione i oddane uczniom. 

13. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany do zaliczenia treści 

programowych objętych sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w terminie ustalonym 

przez nauczyciela. W przypadku niedotrzymania terminu sprawdzianu, tj. nieobecności 

nieusprawiedliwionej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

14. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż dwa tygodnie termin i forma 

zaliczenia sprawdzianu jest uzgadniana indywidualnie z nauczycielem. 

15. Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu sprawdzianu poprawkowego jeżeli 

uczniowie dezorganizują proces oceniania osiągnięć z powodu absencji lub ucieczek z lekcji. 

16. Oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – 

wychowawca klasy. 

17. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna 

(śródroczna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

18. Każdy uczeń w ciągu półroczu powinien otrzymać co najmniej 6 /sześć / ocen, a jeśli w 

ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba ocen w 

półroczu wynosi 3 /trzy/. 
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19. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika 

lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów 

edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla 

rodziców i winne być podpisane przez rodziców. 

20. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie 

sprawdzania zawartości merytorycznej. 

21. Pisemne sprawdziany są poprawiane i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. 

Wszystkie winny być zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz dane uczniom do 

wglądu. 

22. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości przechowywane są przez nauczycieli 

do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca półrocza. 

23. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich 

pisemnych sprawdzianów wiadomości.  

24. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu półrocza bez uzasadniania 

przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo. 

Jeżeli przypada jedna godzina tygodniowo – to 1 nieprzygotowanie. Swoje nieprzygotowanie 

uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do zeszytu przedmiotowego 

”nieprzygotowany” i datę, a do dziennika lekcyjnego skrót „np”.  

25. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki 

zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. 

W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak 

również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa 

powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły. 

26. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady.  

27. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego /ponad zasadę ustaloną w ust.28 

/odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym znakiem /- / i mają wpływ na ocenę z zajęć 

edukacyjnych i zachowania. 

28. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali: 

1) stopień dobry – 4 – db; 

2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb; 

3) stopień celujący – 6 – cel.  

29. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku 

szkolnego.  

30. Nauczyciel jest zobowiązany do opracowania indywidualnych kryteriów wymagań dla 

uczniów, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej dotyczącą dostosowania wymagań. Uczniowie z obniżonym poziomem 

wymagań edukacyjnych są promowani zgodnie z obowiązującymi ich kryteriami oraz 

wewnątrzszkolnym ocenianiu. 

31. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z ćwiczeń 

na jednej jednostce lekcyjnej wychowania fizycznego. Powodem zwolnienia może być prośba 

pisemna rodzica, niedyspozycja dziewcząt, złe samopoczucie ucznia, zwolnienie lekarskie.  
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§ 139. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

2. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia. Pierwsze półrocze trwa od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego do dnia 31 stycznia. Drugie półrocze rozpoczyna się od dnia 1 

lutego i trwa do dnia kończącego zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 

ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną 

w niniejszym statucie. 

1) Proponowane oceny roczne wpisuje się do dziennika na tydzień przed rocznym zebraniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.. Wychowawca klasy informuje uczniów, a poprzez 

wpis do dziennika elektronicznego również rodziców o proponowanych ocenach 

rocznych/końcoworocznych z przedmiotu i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. 

a) Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu ocen 

rocznych/końcoworocznych w dzienniku elektronicznym na dwa dni przed rocznym 

zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. W dniu rady pedagogicznej można zmienić 

proponowane oceny śródroczne lub końcoworoczne wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły,  

o zmianie oceny należy poinformować wychowawcę; 
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4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 

pierwszego półrocza. 

a) Nauczyciel jest zobowiązany wstawić ocenę klasyfikacyjną do dziennika najpóźniej 2 dni 

przed terminem klasyfikacji. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena 

zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatnie półrocze roku szkolnego z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i 

umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego półrocza. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała nieobecność nauczyciela) 

oceny dokonuje inny upoważniony przez dyrektora nauczyciel. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

9. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę 

nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym 

półroczu ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego 

nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego 

przedmiotu. 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

13. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice są informowani na zebraniach 

ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej 

lub śródrocznej. 

14. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

15.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 
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1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

16.W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

17.W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. 

Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

18.Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

19.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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d) wynik głosowania, 

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

20.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

21.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

22.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

23.Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

24.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

25.Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

§ 140. 

1. Na tydzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciel 

jest zobowiązany ustnie poinformować ucznia, a poprzez wpis do dziennika elektronicznego 

również rodzica o przewidywanej ocenie rocznej/końcoworocznej z przedmiotu 

 i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.  

2. Na dwa dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wszyscy 

nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu ocen 

rocznych/końcoworocznych w dzienniku elektronicznym. W dniu rady pedagogicznej można 

zmienić proponowane oceny śródroczne lub końcoworoczne wyłącznie za zgodą dyrektora 

szkoły, o zmianie oceny należy poinformować wychowawcę.   

 

 

§ 141. 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie 

programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu 

uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia 

wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela. 

 

§ 142. 

Ocenianie zachowania 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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2. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania obejmuje: 

1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie 

bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne w zakresie zachowania ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej 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 specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się 

według następującej skali: 

1)  wzorowe – wz, 

2) bardzo dobre – bdb, 

3) dobre – db, 

4) poprawne – pop, 

5) nieodpowiednie – ndp, 

6) naganne – ng 

 

TABELA NR 1 

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW OCENA ZACHOWANIA 

44 – 40 wzorowe 

39 – 33 bardzo dobre 

32 - 25 dobre 

24 – 18 poprawne 

17 – 11 nieodpowiednie 

10 - 0 naganne 

 

 

7. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

8. Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach z uwzględnieniem podpunktów. Cyfra 

przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów. Suma punktów 

zamieniana jest na ocenę według zasad w tabeli nr 1. 
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9. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne 

zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. 

Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne. 

10. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą 

opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli 

uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły. 

11. W ciągu półrocza /nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie dokonują 

wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia np. w klasowym 

zeszycie uwag. Inni pracownicy szkoły mają obowiązek informować wychowawcę klasy o 

zachowaniu ucznia w szkole.  

12. Wychowawca klasy w oparciu o zapis ust.9 i ogólne kryteria ocen z zachowania ocenia 

zachowanie uczniów raz w miesiącu biorąc pod uwagę elementy zachowania zawarte w tym 

paragrafie. 

13. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca 

klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz 

opinii ocenianego ucznia. 

14. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 18. 

15. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

16. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku, kiedy zdaniem uczniów danej klasy i ucznia, 

wychowawca źle wybrał zdania w kolejnych kategoriach oceny zachowania, a przez to ilość 

uzyskanych przez ucznia punktów wpłynęła na niższą ocenę zachowania. 

17. Uczeń lub jego rodzice kierują do Dyrektora pisemną prośbę (z krótkim uzasadnieniem) o 

podwyższenie oceny w terminie nie późniejszym niż 3 dni od uzyskania informacji o 

przewidywanej ocenie. 

18. Dyrektor o zaistniałej sytuacji informuje wychowawcę ucznia polecając mu ponowną 

analizę kryteriów oceny zachowania. 

19. Ponowną analizę kryteriów oceny zachowania wychowawca przeprowadza z pedagogiem 

szkolnym sporządzając pisemne uzasadnienie ustalonej ostatecznie oceny zachowania. 

20. Jeśli podczas analizy kryteriów oceny zachowania wychowawca i pedagog uznają, że 

można wybrać inne zdanie charakteryzujące zachowanie ucznia, wychowawca robi to, a jeśli 

to wpływa na podniesienie oceny zachowania to ma obowiązek tą ocenę podnieść. 

21. Pisemną informację o ustalonej ostatecznie ocenie zachowania wraz z uzasadnieniem 

wychowawca przekazuje Dyrektorowi w następnym dniu po otrzymaniu polecenia. 

22. Decyzja wychowawcy jest ostateczna. 

23. Dyrektor w ciągu 3 dni od dnia wpłynięcia prośby ucznia lub jego rodziców zawiadamia o 

ustalonej ocenie zachowania, dołączając pisemną informację wraz z uzasadnieniem 

sporządzoną przez wychowawcę i pedagoga. 

24. Całą dokumentację dotyczącą uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej 

zachowania dołącza się do teczki z dokumentami ucznia. 

25. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
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1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 143.  

Kryteria ocen z zachowania  

 

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

a) stosunek do nauki 

b) frekwencja 

c) rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

a) sumienność, poczucie odpowiedzialności 

b) postawa moralna i społeczna ucznia 

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

b) postawa wobec nałogów 

6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz okazywanie szacunku innym 

osobom 

a) takt i kultura w stosunkach z ludźmi 

b) dbałość o wygląd zewnętrzny. 

2. Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach z uwzględnieniem podpunktów. Cyfra 

przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów. Suma punktów 

zamieniana jest na ocenę według zasad w tabeli nr 1. 

3. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4.Ustaloną dla ucznia ocenę zachowania można podwyższyć o jeden stopień za 

systematyczny i aktywny udział w zajęciach nadobowiązkowych (na wniosek prowadzących 

zajęcia) oraz za wzorowe lub bardzo dobre pełnienie funkcji w organizacjach działających na 

terenie szkoły (na wniosek przewodniczących tych organizacji). 

5. W przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej (kradzież, 

chuligaństwo, akt wandalizmu) można uczniowi wystawić ocenę naganną niezależnie od 

liczby uzyskanych punktów. 

6. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 

1)Stosunek do nauki. 

  

ILOŚĆ PUNKTÓW CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 

4 
W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki maksymalne. 

3 
W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań, uczeń osiąga dość wysokie wyniki. 
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2 
W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań, uczeń osiąga przeciętne wyniki. 

1 
W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań uczeń osiąga raczej niskie wyniki. 

0 
W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań uczeń osiąga zdecydowanie zbyt niskie wyniki. 

  

2)Frekwencja. 

 

ILOŚĆ 

PUNKTÓW 
CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 

4 
Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.  

3 
Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych 

nieobecności lub spóźnień (łącznie 10) 

2 

Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się 

(łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych, nieobecności lub 

spóźnień wynosi od 11 do 15). 

1 

Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się 

(łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub 

spóźnień wynosi do 25) 

0 

Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez 

usprawiedliwienia (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych 

nieobecności lub spóźnień przekracza 30). 

 

3)Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań. 

ILOŚC 

PUNKTÓW 
CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 

4 

Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych w 

ramach kół zainteresowań i zajęć sportowych, co przynosi mu 

osiągnięcia w postaci sukcesów naukowych, artystycznych, 

sportowych lub w innych dziedzinach. 

3 

Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych w ramach kół 

zainteresowań i zajęć sportowych lub rozwija swoje 

zainteresowania w wybranym kierunku co pozwala mu osiągnąć 

wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów 

objętych szkolnym programem nauczania. 

2 

Uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub kół 

zainteresowań albo prosi nauczycieli o wskazówki do 

samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę zdobytą podczas 

lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania dobrych stopni. 

1 Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje 
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go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej. 

0 
Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem 

choćby przeciętnych wyników w nauce szkolnej. 

 

POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. 

a) Sumienność, poczucie odpowiedzialności. 

ILOŚĆ PUNKTÓW CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 

4 

Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów np. zwrot 

książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień, 

rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu lub 

podejmowanych dobrowolnie zadań. 

3 

Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje 

powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje 

dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać 

terminowo i solidnie. 

2 

Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów 

lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu 

prace i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne 

zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje. 

1 

Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub 

niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu 

prace i zadania; niechętnie podejmuje dobrowolne 

zobowiązania i czasem się z nich wywiązuje. 

0 

Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie 

wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje 

dobrowolnych zobowiązań. 

 

b) Postawa moralna i społeczna ucznia. 

ILOSC 

PUNKTÓW 
CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 

4 

W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze 

reaguje na dostrzeżone przejawy zła, swoja postawą podkreśla szacunek dla 

pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej; 

chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w trudnych sytuacjach 

życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniu na rzecz zespołu w szkole 

i poza nią. 

3 

Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, 

szanuje własną i cudza pracę, mienie publiczne i prywatne; nie uchyla się od 

pomocy kolegom zarówno w nauce jak i w trudnych życiowych, angażuje 

się w prace na rzecz zespołu. 

2 
Zdarzyło się kilka razy, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w 

stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, 
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nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na 

nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, odmówił pomocy 

koledze w nauce lub innej trudnej sytuacji; nie uchyla się od prac na rzecz 

zespołu. 

1 

Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, 

zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie wykazuje szacunku dla pracy lub 

własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika 

pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie. 

0 

Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest 

obojętny wobec przejawów zła, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz 

własności, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz 

innych osób czy zespołu. 

 

 DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY. 

ILOŚĆ 

PUNKTÓW 
CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 

4 

Uczeń szanuje symbole narodowe, okazuje uczucia patriotyczne. 

posiada szeroki zasób wiedzy dotyczący patrona szkoły. Zachowanie 

ucznia w szkole i poza szkołą, nacechowane jest dbałością o honor i 

dobre imię szkoły. Uczeń chętnie reprezentuje szkołę podczas 

oficjalnych uroczystości.  

3 

Uczeń szanuje symbole narodowe. posiada dużą wiedzę dotyczącą 

patrona szkoły. Zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą, 

nacechowane jest dbałością o honor i dobre imię szkoły. 

2 

Uczeń szanuje symbole narodowe. Posiada podstawową wiedzę 

dotyczącą patrona szkoły. Zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą, 

nie plami honoru i dobrego imienia szkoły. 

1 

Uczeń zna i szanuje symbole narodowe. Posiada niewielką wiedzę 

dotyczącą patrona szkoły. Zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą, 

kilka razy (2-3) uchybiło honorowi i dobremu imieniu szkoły. Uczeń 

odmawia reprezentowania szkoły podczas oficjalnych uroczystości. 

0 

Uczeń nie szanuje symboli narodowych. Nie posiada znikomej wiedzy 

dotyczącej patrona szkoły. Zachowanie ucznia, w szkole i poza szkołą 

nagminnie uchybia honorowi i dobremu imieniu szkoły. 

 

 DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ. 

ILOŚĆ 

PUNKTÓW 
CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 

4 

Wypowiedzi ucznia, ustne i pisemne, cechuje szczególna dbałość o 

piękno, kulturę i poprawność językową. Uczeń aktywnie działa w 

istniejącym w szkole kole polonistycznym. Uczeń reprezentuje szkołę w 

konkursach, recytatorskim, krasomówczym lub innych. 

3 Wypowiedzi ucznia, ustne i pisemne, cechuje dbałość o piękno, kulturę i 
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poprawność językową. Uczeń samodzielnie wzbogaca język poprzez 

samodzielną lekturę polecaną przez nauczycieli lub bibliotekarzy. 

2 

Uczeń posługuje się językiem potocznym. w jego wypowiedziach często 

pojawiają się zwroty gwarowe. Uczeń niechętnie wzbogaca swój język, 

poprzez samodzielną lekturę polecaną przez nauczycieli lub bibliotekarzy, 

natomiast systematycznie uczestniczy w zajęciach wyrównawczych z 

języka polskiego. 

1 

Uczeń posługuje się językiem potocznym. W jego wypowiedziach bardzo 

często pojawiają się zwroty gwarowe. Uczeń nie wzbogaca swojego 

języka poprzez samodzielną lekturę polecaną przez nauczycieli lub 

bibliotekarzy, rzadko uczestniczy w zajęciach wyrównawczych z języka 

polskiego. Odnotowano, iż kilka razy (2-3) uczeń posłużył się 

wulgaryzmami. 

0 

Uczeń nie dba o poprawność językową swoich wypowiedzi, często używa 

wulgaryzmów. Uczeń odmawia samodzielnej lektury polecanej przez 

nauczycieli oraz nie uczestniczy w zajęciach wyrównawczych z języka 

polskiego. 

 

 DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB. 

 

a) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

ILOŚĆ 

PUNKTÓW 
CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 

4 
Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo 

reaguje na występujące zagrożenia. 

3 

Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa 

własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale 

zareagował na zwróconą mu uwagę. 

2 

Kilkakrotnie (3-6 razy) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego 

postępowanie może spowodować lub powoduje zagrożenie jego 

bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, 

ale reaguje na zwracane uwagi. 

1 
Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy to 

niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi. 

0 
Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy 

niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. 

 

b) Postawa wobec nałogów. 

 

ILOŚĆ PUNKTÓW CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 

4 
Uczeń jest wolny od nałogów i uzależnień i swoją postawą 

zachęca innych do naśladowania. 

3 Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie 
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szkoły i sytuacja taka nie powtórzyła się.  

2 
jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły 

lub/i spożywał alkohol, lecz sytuacja taka nie powtórzyła się. 

1 

Uczeń palił papierosy, jeden raz pił alkohol lub przyjmował 

narkotyki na terenie szkoły lub poza nią, i tym samym naraził 

na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły. 

0 
Kilkakrotnie (2-3 razy) stwierdzono, że uczeń pali papierosy na 

terenie szkoły, lub był pod wpływem alkoholu, 

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ ORAZ 

OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM.  

 

a) Takt i kultura w stosunkach z ludźmi 

 

ILOŚC 

PUNKTÓW 
CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 

4 

Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a 

jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. 

Uczeń darzy szacunkiem osoby starsze, pracowników oraz kolegów. 

3 

Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara 

się o zachowanie kultury słowa, omie dyskutować. Uczeń okazuje szacunek 

osobom starszym, pracownikom szkoły lecz zdarzyło się (1 raz), że uczeń 

nie uszanował godności kolegi i w/w osób. 

2 

Zdarzyło się (2-3 razy), że uczeń zachował się nietaktownie w stosunku do 

osób starszych, pracowników szkoły lub kolegów, lub nie zapanowawszy 

nad emocjami użył przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do 

kolegów. 

1 

Uczeń często bywa nietaktowny w stosunku do osób starszych, 

pracowników szkoły lub kolegów, trudno opanowuje emocjami, bywa 

agresywny lecz próbuje zmienić swoje zachowanie. 

0 

Uczeń zazwyczaj jest nietaktowny w stosunku do osób starszych, 

pracowników szkoły lub kolegów, nie stara się panować nad emocjami, jest 

agresywny i nie próbuje zmienić swojego zachowania. 

b) Dbałość o wygląd zewnętrzny. 

 

ILOŚĆ 

PUNKTÓW 
CHARAKTERYSTYKA UCZNIA 

4 Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, zawsze nosi strój estetyczny. 

3 
Zdarzyło się (1-2 razy), że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny 

budziły zastrzeżenia. 

2 
Kilkakrotnie (3-4 razy) zwracano uczniowi uwagę na nienoszenie stroju 

estetycznego lub niedostateczną dbałość o higienę. 

1 
Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę i 

odpowiedni strój. 
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0 
Uczeń zwykle jest niestosownie ubrany lub nie dba o higienę osobistą i nie 

reaguje na zwracane uwagi. 

 

1) Jeśli uczeń popełni jedno z powyższych wykroczeń, a w następstwie wykazuje poprawę 

wychowawca ma prawo do podwyższenia oceny z zachowania. 

2) Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy  

i środowiska (np. udział w konkursach przedmiotowych, plastycznych, literackich, zawodach 

sportowych, praca w samorządzie szkolnym lub klasowym itp.) mają wpływ na podwyższenie 

oceny z zachowania. 

 

 

 

 


