
Załącznik nr 1 

 Szczegółowe kryteria oceny klasyfikacyjnej z zachowania  

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

 bez zastrzeżeń wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły 

 nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne (z wyjątkiem przyczyn losowych), ma wszystkie godziny 

usprawiedliwione,  

 zawsze posiada strój galowy na wyznaczonych uroczystościach szkolnych  

 zawsze zmienia obuwie,  

 aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, klasy, 

 w zeszycie wychowawcy nie ma zapisanych negatywnych uwag dotyczących jego zachowania 

na lekcjach i przerwach, 

 godnie reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,  

 często uczestniczy w ceremoniale szkoły,  

 cechuje go wysoka kultura osobista, 

 jest sumienny, dokładne, uczciwy i prawdomówny, 

 okazuje szacunek dorosłym i kolegom, 

 dba o swoje zdrowie (nie pali tytoniu, nie stosuje innych używek),  

 dba o mienie szkoły, rzeczy własne i kolegów,  

 jest wzorem do naśladowania,  

 jest ubrany odpowiednio do sytuacji, estetycznie i schludnie, bez makijażu. 

 

2.  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 bez zastrzeżeń wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły 

 nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne (z wyjątkiem przyczyn losowych), ma wszystkie godziny 

usprawiedliwione, 

 zawsze posiada strój galowy na wyznaczonych uroczystościach szkolnych  

 zawsze zmienia obuwie, uczestniczy w życiu szkoły, klasy, 

 w zeszycie wychowawcy ma zapisaną jedną uwagę negatywną dotyczącą jego zachowania na 

lekcjach i przerwach, 

 godnie reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,  

 przestrzega ceremoniał szkoły,  

 cechuje go wysoka kultura osobista, 

 jest sumienny, dokładny, uczciwy i prawdomówny, 

 okazuje szacunek dorosłym i kolegom, 

 dba o swoje zdrowie (nie pali tytoniu, nie stosuje innych używek w tym również e-

papierosów), 

 dba o mienie szkoły, rzeczy własne i kolegów, 

 jest ubrany odpowiednio do sytuacji, estetycznie i schludnie, bez makijażu.  

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 spóźnił się, co najwyżej trzy razy na zajęcia lekcyjne i ma maksymalnie 10 godzin 

nieusprawiedliwionych, 



 maksymalnie raz w ciągu roku szkolnego zapomniał stroju galowego na wyznaczone 

uroczystości szkolne 

 maksymalnie trzy razy w ciągu roku szkolnego zapomniał wyłączyć telefonu komórkowego 

lub innego urządzenia elektronicznego i nie schował go przed rozpoczęciem lekcji   

 sporadycznie nie zmienia obuwia, 

 uczestniczy w życiu szkoły, klasy,  

 w zeszycie wychowawcy ma zapisane najwyżej trzy uwagi negatywne dotyczące jego 

zachowania na lekcjach i przerwach, 

 zachowuje się kulturalnie na terenie szkoły i poza nią,  

 okazuje szacunek dorosłym i kolegom,  

 dba o swoje zdrowie (nie pali tytoniu, nie stosuje innych używek w tym również e-

papierosów), 

 dba o mienie szkoły, rzeczy własne i kolegów, 

 jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, nie wywołuje konfliktów, 

 jest ubrany odpowiednio do sytuacji, estetycznie i schludnie, bez makijażu.  

 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 spóźnił się, co najwyżej pięć razy na zajęcia lekcyjne i ma maksymalnie 15 godzin 

nieusprawiedliwionych 

 maksymalnie dwa razy w ciągu roku szkolnego zapomniał stroju galowego na wyznaczone 

uroczystości szkolne  

 maksymalnie pięć razy w ciągu roku szkolnego zapomniał wyłączyć telefonu komórkowego 

lub innego urządzenia elektronicznego i nie schował go przed rozpoczęciem lekcji  

 sporadycznie nie zmienia obuwia, 

 uczestniczy w życiu klasy,  

 zachowanie ucznia wymaga interwencji nauczyciela, pedagoga, 

 dba o swoje zdrowie (nie pali tytoniu, nie stosuje innych używek w tym również e-

papierosów), 

 dba o mienie szkoły, rzeczy własne i kolegów. 

 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 często spóźnia się na zajęcia lekcyjne i ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych,  

 zapomina stroju galowego na wyznaczone uroczystości szkolne 

 często nie wyłącza telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego i nie chowa 

go przed rozpoczęciem lekcji  

 nie zmienia obuwia, 

 nie uczestniczy w życiu szkoły, 

 cechuje go niska kultura osobista (nieodpowiednie słownictwo, agresja), 

 nie okazuje szacunku dorosłym i kolegom, 

 ma kontakt z używkami w tym również e-papierosów 

 nie szanuje i nie dba o mienie szkoły, rzeczy swoje i kolegów,  

 notorycznie zakłóca przebieg lekcji.  

 



6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

 notorycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne, wagaruje,  

 zapomina stroju galowego na wyznaczone uroczystości szkolne 

 notorycznie nie wyłącza telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego i nie 

chowa go przed rozpoczęciem lekcji  

 nie uczestniczy w życiu szkoły, 

 stosuje agresję słowną i fizyczną, wymagającą interwencji nauczyciela, pedagoga i dyrektora 

szkoły, ma stały kontakt z używkami w tym z e-papierosami ,  

 niszczy mienie szkoły, rzeczy własne i kolegów.  

 

 

7. Trzykrotna uwaga w klasowym dzienniku uwag dotycząca korzystania przez ucznia z telefonu 

komórkowego podczas lekcji skutkuje automatycznym obniżeniem o jeden stopień oceny z 

zachowania. 

8. Korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektroniczno-komunikacyjnych 

możliwe jest jedynie przed i po lekcja oraz podczas przerw lekcyjnych. 

9. Uczeń przed zajęciami lekcyjnymi powinien telefon(komunikator) wyłączyć (wyciszyć) . 

Urządzenie powinno znajdować się w plecaku uczniowskim. Niedopuszczalne jest trzymanie 

urządzenia na ławce , w kieszeni lub na kolanach ! 

 

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

deficyty 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 poradni specjalistycznej.  

 

 

11. Nauczyciel wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego projekt edukacyjny 

może uczniowi biorącemu udział w projekcie zmienić ocenę z zachowania.  

 

12. Wymogi dotyczące stroju galowego: 

a. Strój galowy - biała bluzka lub koszula, czarna spódniczka lub spodnie , buty ciemne. nie 

sportowe.  

b.  Dni w których obowiązuje strój galowy: 

  Rozpoczęcie Roku Szkolnego 

 Dzień Edukacji Narodowej  

 Święto Patrona Szkoły 

 Zakończenie Roku Szkolnego 

 Inne święta ogłoszone przez Dyrektora Szkoły w 1 -tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

Zatwierdzono na radzie pedagogicznej w dn.20.09.2017 

                                                                                                                                                                                                                 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej -Zygmunt Rzaniecki  


