
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZSO 4 RZESZÓW 

 

 

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. Powinno służyć 

wspieraniu szkolnej kariery uczniów. 

2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów zgodne jest z Ustawą z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz  

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 

843), i z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1534). 

3. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym dokumencie podlegają zapisom zawartym  

w powyższej Ustawie o systemie oświaty oraz w powyższych Rozporządzeniach 

Ministra Edukacji Narodowej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów 

nauczania oraz formułowaniu oceny. 

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

7.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, 

 ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

 ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 



 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

 ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

 ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen    

       klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  

       zachowania, 

    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

   i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach  

    ucznia. 

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

9. Informacja podawana jest: 

  w formie pisemnej - informacja zapisana w zeszytach uczniów, elektronicznym    

  dzienniku lekcyjnym jako temat jednej z pierwszych lekcji z każdego przedmiotu, 

 w formie ustnej - informacja podana rodzicom na pierwszym zebraniu, potwierdzona  

       wpisem do dziennika wychowawcy, 

 oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i jego rodziców. 

10. Zestaw wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania znajduje się w dokumentacji szkoły. 

11. Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 prace klasowe, sprawdziany i testy, 

 kartkówki, 

 prace domowe, 

 odpowiedzi ustne, 

 aktywność, 

 pracę na lekcji, 

 inne przyjęte przez nauczycieli wychowania fizycznego, informatyki, zajęć  



      komputerowych i przedmiotów artystycznych. 

12. Stosowany w szkole program komputerowy – dziennik elektroniczny –oblicza średnią 

ważoną ocen cząstkowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych z zastosowaniem 

przypisanych wag. 

13. Wprowadza się następującą wagę ocen: 

 prace klasowe, sprawdziany, testy - 3,  

 poprawa pracy klasowej, sprawdzianu, testu – 3, 

 kartkówki – 2, 

 odpowiedzi ustne – 2, 

 prezentacje – 2, 

 praca na lekcji – 1, 

 aktywność – 1, 

 prace domowe – 2. 

13. Przy ocenianiu sprawdzianów, prac klasowych, testów i kartkówek wprowadza się 

następującą skalę: 

 100%-96% celujący 

 95%-90% bardzo dobry 

 89%-75% dobry 

 74%-50% dostateczny 

 49%-30% dopuszczający 

 29%-0% niedostateczny 

14. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od 

klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

 stopień celujący - 6 

 stopień bardzo dobry - 5 

 stopień dobry - 4 

 stopień dostateczny - 3 

 stopień dopuszczający - 2 

 stopień niedostateczny - 1 

 

 

 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową  

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy.  

Dodatkowo bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach, kwalifikuje się do finałów na 

szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada porównywalne osiągnięcia.  

Uczeń, który zdobył tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim po 

ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował zdecydowaną większość zakresu wiedzy i umiejętności określonego 

podstawą programową w danej klasie,  

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach.  

Dodatkowo bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował większość zakresu wiedzy i umiejętności określonego podstawą 

programową w danej klasie,  

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w danej 

klasie na poziomie podstawowym,  

 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą 

programową na poziomie podstawowym, co nie wyklucza postępów,  

 rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 

stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.  



 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową w danej 

klasie, mimo możliwości uzupełnienia braków i możliwości poprawy ocen, a braki 

uniemożliwiają mu dalsze postępy, 

 nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet  

z pomocą nauczyciela.  

15.   Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków + (plus) i - (minus). Zapis 

ten dopuszcza się również jako dodatkowe oznaczenie poza stopniem celującym  

i poza stopniem niedostatecznym. 

16.   Oceny bieżące wpisuje się do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne  

w pełnym brzmieniu. 

17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,               

i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  

a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia  

w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 

rzecz kultury fizycznej.  

18. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym,  

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

 posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 



 posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

19. Nauczyciel zobowiązany jest do kształcenia ucznia zdolnego poprzez wykrywanie, 

rozwijanie uzdolnień i wszelkiej aktywności intelektualnej oraz stwarzania mu 

możliwości udziału w różnych konkursach wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych  

i wszelkiej działalności na rzecz środowiska lokalnego.  

 

Zasady przeprowadzania pisemnych prac klasowych, sprawdzianów, testów: 

1. Przez pisemną pracę klasową, sprawdzian, test należy rozumieć pisemną formę 

sprawdzania wiadomości trwającą, co najmniej jedną godzinę lekcyjną, 

 w danym dniu może być przeprowadzana tylko jedna praca klasowa, sprawdzian, 

test (nie dotyczy prac klasowych będących poprawą, przekładanych na prośbę 

uczniów), 

 sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany, testy nauczyciel 

przechowuje do końca roku szkolnego (31 sierpnia), 

 nauczyciel podaje zakres materiału na zapowiedzianą pracę klasową, sprawdzian, 

test (może określić numerację stron w podręczniku, zeszycie ćwiczeń oraz 

informację z zeszytu przedmiotowego), 

 dopuszcza się trzy prace klasowe/sprawdziany/testy w tygodniu, zapowiedziane i 

zapisane w dzienniku elektronicznym z tygodniowym wyprzedzeniem (nie 

dotyczy prac klasowych będących poprawą, przekładanych na prośbę uczniów). 

2. Przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości 

trwającą nie dłużej niż 15 minut, kartkówka niezapowiedziana obejmuje materiał 

z trzech ostatnich lekcji; zapowiedziana może obejmować szerszy materiał 

ustalony przez nauczyciela, 

3. Odpowiedź ustna: 

 ocena z odpowiedzi powinna być krótko uzasadniona, 

 uczeń ma prawo zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, jeden 

raz w półroczu w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz  

w tygodniu, dwa razy w półroczu w przypadku przedmiotów odbywających się 

dwa i więcej razy w tygodniu, 

 zgłoszenie nieprzygotowania daje możliwość na danej lekcji nieudzielania 



odpowiedzi ustnej, niepisania niezapowiedzianej kartkówki, nieoddawania pracy 

domowej. 

4. Nauczyciel przedstawia sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany, 

testy, kartkówki w ciągu dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia pracy 

klasowej, sprawdzianu, testu, kartkówki. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone 

 i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej  

i dostatecznej z pisemnej pracy klasowej/sprawdzianu/testu w ciągu 2 tygodni od 

otrzymania sprawdzonej pracy klasowej/ sprawdzianu/testu. Ocena uzyskana  

w wyniku poprawy zostaje zapisana obok oceny ze sprawdzianu i to ona jest 

oceną wiadomości i umiejętności ucznia z danego zakresu materiału. 

7. Każdą ocenę można poprawiać tylko jeden raz.  

8. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niezadowalającą, ponieważ pisał pracę 

niesamodzielnie (np.: ściągał, korzystał z podpowiedzi) nie przysługuje mu 

prawo do poprawy tej oceny. 

9. Jeżeli uczeń był nieobecny w dniu pracy klasowej/sprawdzianu/testu ma 

obowiązek zaliczyć go po powrocie do szkoły, w najbliższym terminie, 

wyznaczonym przez nauczyciel a. Uczeń nie może pisać zaległego 

sprawdzianu/pracy klasowej/testu/ w pierwszym dniu po powrocie  

z nieobecności spowodowanej chorobą (chyba, że chce pisać). 

10. Odmowa pisania sprawdzianu/pracy klasowej/testu przez ucznia jest 

równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej niepodlegającej poprawie. 

Oddanie pustej pracy jest równoznaczne  z odmową pisania sprawdzianu. 

11. Jeśli uczeń nie napisze zaległego sprawdzianu/pracy klasowej/testu, skutkuje to 

niższą oceną półroczną. Nauczyciel w miejscu sprawdzianu/pracy klasowej/testu 

wpisuje symbol O, oznaczający opuścił/opuściła. Jeżeli uczeń napisze zaległy 

sprawdzian/pracę klasową/test, w wyznaczonym terminie, w miejscu O pojawi 

się uzyskana przez ucznia ocena. 

 

 

 

 



Ocenianie w klasach I-III 

1. W klasach I-III stosuje się ocenę opisową, która wynika z bieżącego monitorowania  

            postępów ucznia. 

2. Ocena opisowa jest stosowana jako słowny lub pisemny komunikat skierowany do 

ucznia, zawierający informację na temat jego postępów. Składa się z trzech 

elementów: informacji określającej, co uczeń robi dobrze, stwierdzenia, nad czym 

powinien jeszcze popracować i wskazówek, jak należy dalej pracować, aby osiągnąć 

zamierzony efekt.  

3. W ciągu całego roku nauczyciele klas I-III stosują również ocenę szacunkową 

wyrażoną stopniem szkolnym, jako ocenę bieżących postępów ucznia.  

Przyjęto następującą skalę ocen: 

 stopień celujący (6); 

 stopień bardzo dobry (5); 

 stopień dobry (4); 

 stopień dostateczny (3); 

 stopień dopuszczający (2); 

 stopień niedostateczny (1). 

4. Ocena bieżąca w edukacji wczesnoszkolnej dotyczy wiedzy i umiejętności ucznia  

      w zakresie różnych form i obszarów aktywności. W szczególności dotyczy: 

 pisemnych prac kontrolnych - systematyczne sprawdziany wiadomości 

 i umiejętności dotyczące wszystkich rodzajów edukacji, 

 ustnych wypowiedzi podczas zajęć: czytanie, pisanie, mówienie (różne formy 

wypowiedzi), słuchanie, liczenie, rozwiązywanie zadań, wiadomości społeczno - 

przyrodnicze), 

 prac domowych, 

 działalności artystycznej i ruchowej, 

 prowadzenia zeszytów przedmiotowych. 

5. Nauczyciele mogą wzbogacić opisane sposoby oceniania stosując własne sposoby  

             motywowania uczniów do pracy (pieczątki, stemple symbolizujące osiągnięcia  

             uczniów, naklejki, karty samooceny, itp.). 

6. Rodzice otrzymują podczas spotkań semestralnych pisemne informacje o postępach   

              swoich dzieci w formie arkusza informacyjnego zawierającego ważniejsze oceny  

             (stopnie szkolne) a w przypadku wywiadówki śródrocznej podobny arkusz  



      wzbogacony o ocenę opisową. Roczna ocena opisowa ujęta jest na świadectwie  

      szkolnym. 

7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu  

           klasy przez ucznia klas I- III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy  

          oraz po zasięgnięciu opinii rodziców(prawnych opiekunów) ucznia. 

 

Ocena śródroczna i roczna 

1. Dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  

         Pedagogicznej nauczyciele przedmiotu oraz wychowawca klasy są zobowiązani   

          poinformować ucznia i j ego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla  

         niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie   

          klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Informacja o przewidywanych ocenach podawana jest: 

  uczniom w formie ustnej na poszczególnych zajęciach edukacyjnych oraz na 

godzinie wychowawczej (potwierdzenie wpisem do elektronicznego dziennika 

lekcyjnego), 

  rodzicom w formie elektronicznej (wpis w dzienniku – ocena przewidywana), 

  rodzicom w formie pisemnego zawiadomienia w przypadku ocen niedostatecznych  

i nagannej oceny zachowania. 

3. Na dwa tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele przedmiotu oraz wychowawca klasy są zobowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów o przewidywanych dla 

niego ocenach niedostatecznych oraz grożącym mu nieklasyfikowaniu z zajęć 

edukacyjnych, a także przewidywanej ocenie nagannej z zachowania.  

4. Informacja o przewidywanych ocenach podawana jest: 

 uczniom w formie ustnej na poszczególnych zajęciach edukacyjnych oraz na godzinie 

wychowawczej (potwierdzenie wpisem do elektronicznego dziennika lekcyjnego), 

 rodzicom w formie pisemnego zawiadomienia w przypadku ocen niedostatecznych 

 i nagannej oceny zachowania. 

5. Ocenę śródroczną (roczną) ustala się na podstawie pracy ucznia i uzyskanych przez 

niego ocen cząstkowych. 

6. Ocena śródroczna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

7. Ocenę śródroczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez 

ucznia w I półroczu, a ocenę roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen 



cząstkowych uzyskanych przez ucznia w II półroczu. 

8. Średnia ważona, pojawiająca się w dzienniku elektronicznym, która wynika z wagi 

otrzymanych przez ucznia ocen jest oceną sugerowaną, ale nie ostateczną. Ocena 

śródroczna (roczna) może być wyższa lub niższa - ostateczna decyzja należy do 

nauczyciela. 

9. Ocena proponowana może być niższa lub wyższa od proponowanej, jeżeli uczeń 

otrzymał do czasu klasyfikacji inne oceny. 

10. Jeżeli uczeń na danym przedmiocie ma 50% lub więcej nieobecności może być 

nieklasyfikowany z danego przedmiotu, jeżeli nie ma podstaw do klasyfikacji (brak 

wystarczającej liczby ocen). Przy ustalaniu oceny rocznej bierze się pod uwagę 

frekwencję z całego roku (dotyczy nieobecności nieusprawiedliwionych). 

11. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn 

usprawiedliwionych, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem wyznacza  

w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami egzamin klasyfikacyjny  

z materiału programowego zrealizowanego w danym roku szkolnym.  

12. Jeżeli uczeń posiada oceny, mimo niskiej frekwencji, to może zostać 

sklasyfikowany. 

13. Uczeń, który uzyska na koniec roku ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

14. Za I półrocze nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów 

poprawkowych. 

15. Procedury postępowania w przypadku zastrzeżeń dotyczących rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego regulują nadrzędne 

przepisy o których mowa w pkt.2 WZO. 

16. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest 

oceną opisową. Ocena śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w formie opisowej. Powinna zawierać opis zachowania  

i osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, 

społecznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej, technicznej, komputerowej, 

wychowania fizycznego i języka angielskiego. Ocena osiągnięć z religii jest oceną 

cyfrową. Ocenę opisową  roczną  umieszcza się w dzienniku elektronicznym  

i w arkuszu ocen. 

17. W klasach I-III SP ocenę opisową śródroczną rodzice/prawni opiekunowie ucznia 

otrzymują po przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej. Fakt zapoznania się  



z osiągnięciami ucznia rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają podpisem na liście 

obecności. 

18. Ocena opisowa śródroczna w klasach I - III SP stanowi dokument przebiegu 

nauczania i powinna być zawarta w dzienniku elektronicznym. 

Ocena zachowania 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia. 

2. Ustalając ocenę klasyfikacyjną z zachowania u 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, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii 

poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania. 

4. Informacja o kryteriach oceniania zachowania podawana jest w formie ustnej na 

godzinie wychowawczej (potwierdzenie wpisem do dziennika elektronicznego) oraz na 

pierwszym zebraniu z rodzicami. 

 

Zasady ustalania ocen z zachowania: 

 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

zespołu klasowego oraz ocenianego ucznia. 

2. Uczeń oceniany ma prawo do ustosunkowania się do projektu swej oceny 

zachowania, a także do samooceny, która może być wzięta pod uwagę przez 

wychowawcę przed ostatecznym ustaleniem oceny.  

3. Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia jest średnią ocen cząstkowych, 

ustalanych przez wychowawcę klasy raz w miesiącu podczas godziny 

wychowawczej. Ocena cząstkowa powinna być określona i odnotowana we 

właściwym miejscu w dzienniku elektronicznym. 

4. Przy ustalaniu oceny wychowawca ma obowiązek uwzględnić informacje zawarte  

w e-dzienniku - frekwencję, stosunek ucznia do obowiązków szkolnych oraz uwagi 

dotyczące jego zachowania. 

5. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu szkoły w miesiącu 

poprzedzającym klasyfikację śródroczną i roczną wychowawca ma prawo obniżyć 

jego ocenę zachowania.  



6. Wychowawca klasy ustalający semestralną lub końcoworoczną ocenę zachowania 

ucznia ma obowiązek na prośbę rodzica przekazać pisemne uzasadnienie tej oceny. 

Szczegółowe wymagania na ocenę zachowania 

Ocena Wymagania 

zachowanie dobre 

Uczeń: 

 sumiennie wypełnia obowiązki ucznia - ma wszystkie 

nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione, 

 przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami 

i kolegami, 

 dba o kulturę słowa, 

 nie stosuje przemocy, 

 pracuje nad umiejętnością współpracy w grupie, 

 dba o estetyczny wygląd – jego strój jest strojem 

obowiązującym w szkole, 

 przestrzega regulaminu BHP w pracowniach 

lekcyjnych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych, 

 szanuje mienie szkolne i otoczenie, 

 nie ulega nałogom, 

 na prośbę nauczyciela wykonuje prace na rzecz klasy 

 i szkoły. 

zachowanie bardzo dobre 

 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: 

 wyróżnia się kulturą osobistą w stosunku do 

rówieśników i pracowników szkoły, 

 działa na rzecz społeczności uczniowskiej, 

 chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

 punktualnie uczęszcza na zajęcia (nie ma ani jednego 

spóźnienia z własnej winy). 

 

zachowanie wzorowe 

 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

 aktywnie działa na rzecz społeczności uczniowskiej 

(pomoc koleżeńska, praca Samorządu Uczniowskiego, 

udział w organizowaniu i uczestnictwo w imprezach 

szkolnych, własna inicjatywa w pracach na rzecz 

klasy i szkoły), 

 tworzy dobrą atmosferę w klasie, 

 godnie reprezentuje szkołę, 

 nie ma uwag negatywnych, 

 jego postawa wobec obowiązków, zaangażowanie  

w życie szkoły i kultura osobista może być wzorem 

dla innych uczniów, 

zachowanie poprawne 
Uczeń: 

 przestrzega postanowień Statutu Szkoły, a w 



przypadku jego naruszania, po zwróceniu uwagi 

zmienia swoje postępowanie, 

 ma godziny nieusprawiedliwione (nie więcej niż 1  

w miesiącu), 

 systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych, 

 spóźnia się na zajęcia z własnej winy 

(nieusprawiedliwione nie więcej niż 4 w miesiącu), 

 ma nieliczne uwagi dotyczące braku obuwia 

zamiennego, niewłaściwego stroju, rozmów na 

lekcjach, lekceważenia obowiązków dyżurnego, 

 nie ulega nałogom, 

 jego sposób kontaktów z kolegami budzi zastrzeżenia, 

 lekceważy lub niechętnie wypełnia polecenia 

pracowników szkoły, 

 otrzymał upomnienie wychowawcy klasy (wpis  

w dzienniku). 

 

zachowanie 
nieodpowiednie 

 

Uczeń nie spełnia wymogów zachowania poprawnego, gdyż: 

 jego sposób kontaktów z kolegami jest nieodpowiedni 

(jest wulgarny, arogancki wobec kolegów i osób 

dorosłych), 

 swoim zachowaniem zagraża innym, stwarza sytuacje 

niebezpieczne, 

 prowokuje bójki lub uczestniczy w nich, 

 ma liczne uwagi negatywne, 

 nie przestrzega Statutu Szkoły, a zastosowane przez 

szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą 

skutku, 

 pomimo upomnień nauczycieli łamie regulamin BHP 

szkoły,  

 opuszcza - wagaruje i spóźnia się na zajęcia szkolne 

(nie więcej niż 6 godzin nieobecności w miesiącu, nie 

więcej niż 6 spóźnień w miesiącu), 

 niszczy mienie szkolne, mienie kolegów, środowisko 

naturalne, 

 ulega nałogom, 

 dezorganizuje pracę na lekcji, nie reaguje na 

upomnienia, 

 nie uczestniczy w pracach zespołu klasowego, 

 otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły lub naganę 

wychowawcy klasy. 

zachowanie naganne 
 

Uczeń nie spełnia wymogów zachowania nieodpowiedniego, 



gdyż: 

 przejawia wyraźnie rażący stosunek do 

obowiązków szkolnych, 

 psuje współpracę w grupie, 

 jego zachowanie cechuje agresja, 

 wagaruje i spóźnia się na zajęcia, 

 jego strój narusza zwyczaje estetyczne, 

 ulega nałogom i nie wykazuje starań, aby się ich 

pozbyć, 

 propaguje używki i narkotyki lub bierze udział w 

ich sprzedaży, 

 odmawia wykonania jakichkolwiek pracy na rzecz 

szkoły, 

 bierze udział w czynach przestępczych 

wymagających interwencji służb porządkowych 

(kradzieże, bójki, wymuszenia), 

 otrzymał naganę Dyrektora szkoły. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 z zachowania 

1. Uczeń ma możliwość podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z pozytywnej na 

pozytywną (poprawna, dobra, bardzo dobra) o jeden stopień wyżej. 

2. Rodzic w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie rocznej 

składa pisemny wniosek z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły. 

3. Dyrektor po zapoznaniu się z wnioskiem kieruje go do zainteresowanego 

wychowawcy klasy. 

4. Wychowawca wszczyna ponownie procedurę ustalenia oceny zachowania przy 

współudziale zespołu klasowego, uczących nauczycieli, samorządu klasowego, 

pedagoga. 

5. Wychowawca przedstawia Dyrektorowi Szkoły protokół z weryfikacji, w którym 

podtrzymuje bądź podwyższa ocenę zachowania nie później niż na jeden dzień przed 

posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

6. Ustalona ocena zachowania w wyniku weryfikacji jest ostateczna. 

7. W klasach I - III roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową,  

od której szkoła nie przewiduje odwołania. 

 


