
 

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA 

 

1. W szkole obowiązują zawarte w statucie ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

OCENIANIA. 

2. Nauczyciele i pracownicy szkoły wpisują swoje zastrzeżenia odnośnie zachowania 

ucznia/uczennicy w  i-dzienniku. 

3. Zachowanie ucznia/uczennicy oceniane jest przez wychowawcę co dwa miesiące 

(minimum cztery razy w roku szkolnym).  

4. Wystawiając ocenę cząstkową, wychowawca w szczególności uwzględnia pochwały, 

nagany, spóźnienia, frekwencję.  

5. Wystawiając ocenę semestralną i końcoworoczną, należy wziąć pod uwagę:  

a) dokonane cztery razy w roku podsumowania – wystawione oceny cząstkowe, 

b) opinie nauczycieli, 

c) samoocenę, 

d) ocenę ucznia dokonaną przez klasę. 

6. Ocenę wzorową otrzymuje  uczeń, który  jest zaangażowany w życie społeczne klasy 

i szkoły, co potwierdzają liczne pochwały. Nie ma negatywnych wpisów oraz nie 

spóźnia się na zajęcia. 

7. Otrzymanie w danym półroczu nagany wychowawcy skutkuje obniżeniem oceny 

o jeden stopień, natomiast otrzymanie nagany dyrektora powoduje obniżenie oceny 

o dwa stopnie. 

8. Wychowawca ma prawo do obniżenia lub podniesienia każdej oceny o jeden stopień. 

9. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe,  należy uwzględnić ich wpływ na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

indywidualnego nauczania i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

10. W szczególnych sytuacjach wychowawca ma prawo zmienić ocenę zachowania – 

niezależnie od terminów przewidzianych ZASADACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

OCENIANIA  – w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

 

 

 

 

 



Załączniki : 

 

a) załącznik nr 1 – wzór tabeli, zawierającej  obszary podlegające ocenie; 

b) załącznik nr 2 – wzór tabeli służącej do oceniania zachowania ucznia przez 

wychowawcę; 

c) załącznik nr 3 – wzór karty do samooceny. 

 

 

Załącznik nr 1 – Obszary podlegające ocenie  

 
Obszar podlegający ocenie/wskaźniki 

I Stosunek do obowiązków szkolnych: 

• przygotowanie do zajęć (podręcznik, zeszyt, ćwiczenia, przybory, uzupełnianie 

zaległości), 

• frekwencja (godziny usprawiedliwione), 

• punktualne przychodzenie na lekcje, 

• zdyscyplinowane zachowanie podczas lekcji, 

• wykonywanie poleceń nauczyciela, 

• terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań, 

• przestrzeganie reguł, 

• odpowiedni strój szkolny. 

 

 

II Przestrzeganie regulaminów szkolnych oraz zasad bezpieczeństwa: 

• przestrzeganie regulaminów w salach gimnastycznych, lekcyjnych, na korytarzach 

i boisku, 

• przestrzeganie regulaminów wycieczek i wyjść poza teren szkoły, 

• ład i porządek (ustawianie się, porządkowanie miejsca pracy), 

• poszanowanie mienia szkolnego, cudzego i własnego, 

• niestosowanie przemocy (psychicznej, fizycznej), 

• niestosowanie używek, 

• dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny. 

 

 

III Kultura osobista: 

• odpowiednia postawa podczas rozmowy z pracownikami szkoły oraz rówieśnikami, 

• umiejętność słuchania i nieprzerywania wypowiedzi innym, 

• stosowanie zwrotów grzecznościowych oraz dbałość o czystość języka (brak 

wulgaryzmów), 

• reagowanie na uwagi i upomnienia, 

• tolerancja i szacunek wobec innych, 

• poszanowanie cudzej pracy, 

• odpowiednie zachowanie podczas apeli i uroczystości, 

• właściwe reagowanie w sytuacjach konfliktowych, 

• uczciwość. 

 

IV Zaangażowanie w życie klasy, szkoły, społeczności pozaszkolnej: 

• udział w przygotowaniach do cyklicznych i okazjonalnych akcji, imprez,  

uroczystości szkolnych, 

• udział w działaniach profilaktycznych prowadzonych przez szkołę, 

• działania w ramach wolontariatu, 

• angażowanie się w życie klasy (pomoc koleżeńska), szkoły, troska o wystrój sal.  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 – Ocena zachowania – karta zbiorcza – dokumentacja wychowawcy 

 
Imię i nazwisko ucznia : 

Obszar podlegający ocenie/wskaźniki Ocena 

cząstkowa I 

I semestr 

Ocena 

cząstkowa II 

I semestr 

 

Ocena 

cząstkowa III 

II semestr 

Ocena 

cząstkowa IV 

II semestr 

I Stosunek do obowiązków szkolnych: 

• przygotowanie do zajęć (podręcznik, zeszyt, 

ćwiczenia, przybory, uzupełnianie zaległości), 

• frekwencja (godziny usprawiedliwione), 

• punktualne przychodzenie na lekcje, 

• zdyscyplinowane zachowanie podczas lekcji, 

• wykonywanie poleceń nauczyciela, 

• terminowe wywiązywanie się z powierzonych 

zadań, 

• przestrzeganie reguł, 

• odpowiedni strój szkolny. 

 

 

    

II Przestrzeganie regulaminów szkolnych oraz zasad 

bezpieczeństwa: 

• przestrzeganie regulaminów w salach 

gimnastycznych, lekcyjnych, na korytarzach 

i boisku, 

• przestrzeganie regulaminów wycieczek i wyjść 

poza teren szkoły, 

• ład i porządek (ustawianie się, porządkowanie 

miejsca pracy), 

• poszanowanie mienia szkolnego, cudzego 

i własnego, 

• niestosowanie przemocy (psychicznej, 

fizycznej), 

• niestosowanie używek, 

• dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny. 

 

    

III Kultura osobista: 

• odpowiednia postawa podczas rozmowy 

z pracownikami szkoły oraz rówieśnikami, 

• umiejętność słuchania i nieprzerywania 

wypowiedzi innym, 

• stosowanie zwrotów grzecznościowych oraz 

dbałość o czystość języka (brak 

wulgaryzmów), 

• reagowanie na uwagi i upomnienia, 

• tolerancja i szacunek wobec innych, 

• poszanowanie cudzej pracy, 

• odpowiednie zachowanie podczas apeli 

i uroczystości, 

• właściwe reagowanie w sytuacjach 

konfliktowych, 

• uczciwość. 

 

    

IV Zaangażowanie w życie klasy, szkoły, społeczności 

pozaszkolnej: 

• udział w przygotowaniach do cyklicznych 

i okazjonalnych akcji, imprez,  uroczystości 

szkolnych, 

• udział w działaniach profilaktycznych 

prowadzonych przez szkołę, 

• działania w ramach wolontariatu, 

• angażowanie się w życie klasy (pomoc 

koleżeńska), szkoły, troska o wystrój sal.  

 

 

    

 



Załącznik nr 3 – karta samooceny 

 

Karta samooceny  

 

Imię i nazwisko ucznia     

 

Zamaluj okienko przy pytaniu jednym z 3 kolorów: 

zielonym – jestem w tym świetny, nie mam żadnych problemów 

żółtym – mam pewne trudności, ale staram się je pokonać 

czerwonym – nie jestem z siebie zadowolony, muszę nad tym mocno popracować. 

 

l.p. Co oceniam? 
Jak 

oceniam? 

1.  
Używanie form 

grzecznościowych 
 

2.  
Zachowanie wobec kolegów 

i koleżanek z klasy 
 

3.  Zachowanie na przerwach  

4.  
Zachowanie wobec 

pracowników szkoły 
 

5.  
Ład i porządek na moim 

stanowisku pracy 
 

6.  
Swój wkład w utrzymanie 

porządku w salach lekcyjnych 
 

7.  

Swoje zachowanie podczas 

lekcji 

➢ punktualność 

 

➢ Słuchanie nauczycieli  

➢ Słuchanie wypowiedzi 

innych 
 

➢ Reakcje na niepowodzenia 

innych 
 

8.  Swoje przygotowanie do lekcji  

9.  
Odrabianie przez siebie zadań 

domowych 
 

10.  Swoją aktywność na lekcjach  

11.  
Współdziałanie w grupie 

i przestrzeganie zasad pracy 
 

12.  Pomoc koleżankom i kolegom  

13.  
Wykonywanie dodatkowych 

prac z własnej inicjatywy 
 

14.  

Wywiązywanie się z przyjętych 

na siebie zadań i powierzonych 

obowiązków 

 

15.  
Przestrzeganie szkolnych 

regulaminów 
 

16.  

Udział w konkursach, zawodach, 

rozwijanie własnych 

zainteresowań 

 

17.  
Oceniam swoje zachowanie 

w skali od 1 do 6 
 

 

 

 

................................................................................... 

(data i podpis ucznia / uczennicy) 


