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     KRYTERIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

                         SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W OPATOWIE 

OBSZARY 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2pkt 1 pkt 

1. Obowiązki  

ucznia 

 

(4 wskaźniki) 

I.(6) Wszystkie 

godziny 

usprawiedliwione 

I.(5) 1-2 godziny 

nieusprawiedliwione 

lub wagary 

I.(4) 3-7 godzin 

nieusprawiedliwionych 

lub wagary 

I.(3) 8-14 godzin 

nieusprawiedliwionych 

lub wagary 

I.(2) 15-25 godzin 

nieusprawiedliwionych 

lub wagary 

I.(1) 26 i więcej 

godzin 

nieusprawiedliwionych 

lub wagary 

II.(6) Mundurek 

szkolny (bluza  

i koszula) - 

dopuszcza się braku 

mundurka   

od 1 – 5 godz. 

II.(5) Mundurek 

szkolny (bluza i 

koszula) –dopuszcza 

się braku mundurka   

od 6 – 10 godz. 

II.(4) Mundurek szkolny 

(bluza i koszula) – 

dopuszcza się braku 

mundurka   

od 11 – 15 godz. 

II.(3) Mundurek szkolny 

(bluza i koszula) – 

dopuszcza się braku 

mundurka   

od 16 – 25 godz. 

II.(2) Mundurek szkolny 

(bluza i koszula)  – 

dopuszcza się braku 

mundurka   

od 26 – 35 godz. 

II.(1) Mundurek 

szkolny (bluza  

i koszula) – dopuszcza 

się braku mundurka  

powyżej 35 godz. 

III.(6) Brak 

spóźnień na lekcje 

III.(5) Dopuszcza się 

1-2 spóźnienia na 

lekcje 

III.(4) Dopuszcza się 3-5 

spóźnień na lekcje 

III.(3) Dopuszcza się 6-8 

spóźnień na lekcje 

III.(2) Dopuszcza się  

9-12 spóźnień na lekcje 

III.(1) 13 i więcej 

spóźnień na lekcje 

IV.(6) Po dzwonku 

na lekcję uczeń 

zawsze przebywa 

przed klasą 

IV.(5) Po dzwonku na 

lekcję uczeń przebywa 

przed klasą 

 

 

1 uwaga słowna  

lub pisemna 

IV.(4) Po dzwonku na 

lekcję uczeń przebywa w 

innym miejscu 

 

 

2 uwagi słowne  

lub pisemne 

IV.(3) Po dzwonku na 

lekcję uczeń przebywa po 

za klasą 

 

 

3 uwagi słowne  

lub pisemne 

IV.(2) Po dzwonku na 

lekcję uczeń przebywa po 

za klasą 

 

 

4-5 uwag słownych  

lub pisemnych 

IV.(1) Po dzwonku na 

lekcję uczeń przebywa 

poza klasą 

 

 

6 i więcej uwag 

słownych lub 

pisemnych 

V.(6) Uczeń ma 

swój kluczyk do 

szafki na ubrania –

dopuszcza się braku 

kluczyka   

od 1 – 5 godz. 

V.(5) Uczeń ma swój 

kluczyk do szafki na 

ubrania– dopuszcza się 

braku kluczyka 

od 6 – 10 godz. 

V.(4) Uczeń ma swój 

kluczyk do szafki na 

ubrania – dopuszcza się 

braku kluczyka   

od 11 – 15 godz. 

V.(3) Uczeń ma zawsze 

swój kluczyk do szafki na 

ubrania – dopuszcza się 

braku kluczyka  

od 16 – 25 godz. 

V.(2) Uczeń ma zawsze 

swój kluczyk do szafki na 

ubrania – dopuszcza się 

braku kluczyka  

od 16 – 25 godz. 

V.(1) Uczeń ma 

zawsze swój kluczyk 

do szafki na ubrania – 

dopuszcza się braku 

kluczyka  

od 16 – 25 godz. 

 

 

 

 



2 
 

2. Dobro 

społeczności 

szkolnej 

 

(3 wskaźniki) 

I.(6) Uczeń bierze 

aktywny udział we 

wszystkich 

organizacjach i grupach 

szkolnych: ZHP, SU, 

SK, ERM. Wolontariat, 

sklepik szkolny, obsługa 

sprzętu 

I.(5) Uczeń bierze 

aktywny udział we 

wszystkich 

organizacjach i 

grupach szkolnych: 

ZHP, SU, SK, ERN. 

Wolontariat, sklepik 

szkolny, obsługa 

sprzętu 

I.(4) Uczeń bierze 

aktywny udział we 

wszystkich 

organizacjach i 

grupach szkolnych: 

ZHP, SU, SK, ERN. 

Wolontariat, sklepik 

szkolny, obsługa 

sprzętu 

I.(3) Uczeń bierze 

aktywny udział we 

wszystkich 

organizacjach i 

grupach szkolnych: 

ZHP, SU, SK, ERN. 

Wolontariat, sklepik 

szkolny, obsługa 

sprzętu 

I.(2) Uczeń bierze 

aktywny udział we 

wszystkich 

organizacjach i 

grupach szkolnych: 

ZHP, SU, SK, ERN. 

Wolontariat, sklepik 

szkolny, obsługa 

sprzętu 

I.(1) Uczeń bierze 

aktywny udział we 

wszystkich 

organizacjach i grupach 

szkolnych: ZHP, SU, 

SK, ERM. Wolontariat, 

sklepik szkolny, obsługa 

sprzętu 

II.(6) Wzorowo 

wypełniane zadania na 

rzecz klasy (pełnione 

dyżury, plakaty, gazetki 

i in.) (opinia 

wychowawcy 

 i in. nauczycieli). 

II.(5) Bardzo dobrze 

wypełniane zadania na 

rzecz klasy (pełnione 

dyżury, blog klasowy, 

plakaty, gazetki i in.) 

(opinia wychowawcy  

i in. nauczycieli) 

II.(4) Dobrze 

wypełniane zadania 

na rzecz klasy 

(pełnione dyżury, 

blog klasowy, 

plakaty, gazetki i in.) 

(opinia wychowawcy 

i in. nauczycieli) 

II.(3) Poprawnie 

wypełniane zadania na 

rzecz klasy (pełnione 

dyżury, blog klasowy, 

plakaty, gazetki i in.) 

(opinia wychowawcy  

i in. nauczycieli) 

II.(4) Sporadycznie 

wypełniane zadania 

na rzecz klasy 

(pełnione dyżury, 

blog klasowy, 

plakaty, gazetki i in.) 

(opinia wychowawcy 

i in. nauczycieli) 

II.(4) Nie wypełnia 

zadań na rzecz klasy 

(pełnione dyżury, blog 

klasowy, plakaty, 

gazetki i in.) (opinia 

wychowawcy  

i in. nauczycieli) 

III.(6) Pomysłodawca  

i aktywny uczestnik 

wydarzeń z kalendarza 

szkolnego (m.in. Dzień 

Rodziny, turnieje 

szkolne, spotkania 

opłatkowe, Pierwszy 

Dzień Wiosny, Dzień 

Dziecka i in.) 

III.(5) Aktywny 

uczestnik wydarzeń  

z kalendarza 

szkolnego (m.in. 

piknik rodzinny, 

turnieje szkolne, 

spotkania opłatkowe, 

Pierwszy Dzień 

Wiosny, Dzień 

Dziecka i in.) 

III.(4) Uczestnik 

wydarzeń  

z kalendarza 

szkolnego (m.in. 

piknik rodzinny, 

turnieje szkolne, 

spotkania opłatkowe, 

Pierwszy Dzień 

Wiosny, Dzień 

Dziecka i in.)  

i w sposób 

odpowiedni  

się zachowuje. 

 

Brak uwag 

III.(3) Uczestnik 

wydarzeń z kalendarza 

szkolnego (m.in. 

piknik rodzinny, 

turnieje szkolne, 

spotkania opłatkowe, 

Pierwszy Dzień 

Wiosny, Dzień 

Dziecka i in.) lecz nie 

zawsze w sposób 

odpowiedni się 

zachowuje.  

 

1 uwaga słowna lub 

pisemna 

III.(2) Uczestnik 

wydarzeń z 

kalendarza szkolnego 

(m.in. piknik 

rodzinny, turnieje 

szkolne, spotkania 

opłatkowe, Pierwszy 

Dzień Wiosny, Dzień 

Dziecka i in.) lecz 

nie zawsze w sposób 

odpowiedni się 

zachowuje.  

 

2 uwagi słowne lub 

pisemne 

III.(2) Nie uczestniczy  

w wydarzeniach z 

kalendarza szkolnego 

(m.in. piknik rodzinny, 

turnieje szkolne, 

spotkania opłatkowe, 

Pierwszy Dzień Wiosny, 

Dzień Dziecka i in.)  

a jeśli uczestniczy 

zachowuje się w sposób 

naganny 

 

 

3 i więcej uwag 

słownych lub pisemnych 
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3. Honor  

i tradycja szkoły  

 

(3 wskaźniki) 

I.(6) Kwalifikuje się  

w konkursach 

przedmiotowych 

 i tematycznych lub 

zawodach sportowych 

pozaszkolnych do etapu 

rejonowego, 

wojewódzkiego 

 lub ogólnopolskiego  

oraz posiada ważne 

dokumenty (legitymacja, 

zgody i in.) 

I.(5) Wygrywa 

konkursy 

przedmiotowe, 

tematyczne lub 

zawody na etapie 

szkolnym. 

I.(4) Bierze udział  

w zawodach  

i konkursach 

przedmiotowych, 

tematycznych na 

etapie szkolnym.  

I.(3) Chociaż raz wziął 

udział w konkursie 

przedmiotowym, 

tematycznym lub 

sportowym. 

I.(2) Nie bierze 

udziału w żadnych 

konkursach 

I.(1) Nie bierze 

udziału w żadnych 

konkursach mimo 

posiadanych 

predyspozycji 

II.(6) Pomysłodawca 

 i aktywny uczestnik  

w akademiach szkolnych  

i uroczystościach 

środowiskowych, 

zajęciach pozalekcyjnych, 

programach i projektach. 

II.(5) Aktywnie 

uczestniczy  w 

akademiach i 

uroczystościach 

środowiskowych, 

zajęciach 

pozalekcyjnych, 

programach                  

i projektach                  

i odpowiednio się 

zachowuje. 

II.(4)Przynajmniej 

 raz uczestniczył  

w akademiach  

i uroczystościach 

środowiskowych 

zajęciach 

pozalekcyjnych, 

programach                    

i projektach                 

i odpowiednio się 

zachowuje. 

II.(3) Uczestniczy 

w akademiach 

i uroczystościach 

środowiskowych lecz 

nie zawsze 

odpowiednio się 

zachowuje. 

 

1 uwaga słowna lub 

pisemna 

II.(2) Uczestniczy  

w akademiach  

i uroczystościach 

środowiskowych  

i nieodpowiednio  

się zachowuje. 

 

 

2 uwagi słowne lub 

pisemne 

II.(1) Nie uczestniczy 

w akademiach  

i uroczystościach 

środowiskowych  

lub uczestniczy  

i nieodpowiednio  

się zachowuje. 

 

3 i więcej uwag 

słownych lub 

pisemnych 

III.(6) Wzorowo 

zachowuje się podczas 

wycieczek i wyjazdów 

 i reaguje na złe 

zachowanie innych  

oraz posiada ważne 

dokumenty, przestrzega 

regulaminu (legitymacja, 

zgody i in.) 

III.(5) Bardzo dobrze 

zachowuje się podczas 

wycieczek i wyjazdów 

oraz posiada ważne 

dokumenty 

(legitymacja, zgody  

i in.) 

III.(4) Dobrze 

zachowuje się podczas 

wycieczek i wyjazdów 

oraz posiada ważne 

dokumenty 

(legitymacja, zgody  

i in.) 

III.(3) Poprawnie 

zachowuje się podczas 

wycieczek  

i wyjazdów. 

 

1 uwaga dot. 

zachowania, braku 

dokumentów lub 

zakłócenia organizacji 

wyjazdu. 

III.(2) 

Nieodpowiednio 

zachowuje się podczas 

wycieczek i wyjazdów 

 

2 uwagi dot. 

zachowania, braku 

dokumentów  

lub zakłócania 

organizacji wyjazdu 

III.(1) 

Nieodpowiednio 

zachowuje się podczas 

wyjazdów i wycieczek 

 

3 i więcej uwag dot. 

zachowania, braku 

dokumentów  

lub zakłócania 

organizacji wyjazdu 
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4. Piękno mowy 

ojczystej 

 

(3 wskaźniki) 

I.(6) Uczeń dba  

o kulturalne  

i poprawne 

wypowiedzi.  

Nie stosuje 

przezwisk wobec  

n-li, prac, uczniów 

i in. reaguje na 

niekulturalnie 

wypowiedzi  

i przezwiska. 

I.(5) Uczeń dba  

o kulturalne  

i poprawne 

wypowiedzi.  

Nie stosuje 

przezwisk wobec 

n-li, prac., uczniów 

i in. 

 

 

Brak uwag 

I.(4) Uczeń dba  

o kulturalne  

i poprawne 

wypowiedzi.  

Nie stosuje 

przezwisk wobec  

n-li, prac., uczniów 

i in. 

 

 

1 uwaga 

I.(3) Uczeń nie zawsze 

dba o kulturalne  

i poprawne 

wypowiedzi. Stosuje 

przezwiska wobec 

 n-li, prac., uczniów  

i in. 

 

 

 

2 uwagi 

I.(2) Uczeń nie zawsze 

dba o kulturalne  

i poprawne 

wypowiedzi. Stosuje 

przezwiska wobec  

n-li, prac., uczniów  

i in. 

 

 

 

3 uwagi 

I.(1) Uczeń nie dba  

o kulturalne  

i poprawne 

wypowiedzi. Stosuje 

przezwiska wobec  

n-li, prac., uczniów 

 i in. 

 

 

 

4 i więcej uwag 

II.(6) Uczeń nie 

używa 

wulgaryzmów  

i reaguje na 

wulgaryzmy. 

II.(5) Uczeń nie 

używa 

wulgaryzmów. 

II.(4) Uczeń nie 

używa 

wulgaryzmów. 

 

1 uwaga 

II. (3) Uczeń czasami  

używa wulgaryzmów. 

 

 

2 uwagi 

II. (2) Uczeń często 

używa wulgaryzmów. 

 

 

3 uwagi 

II.(1) Uczeń bardzo 

często używa 

wulgaryzmów. 

 

4 i więcej uwag 

 

III.(6) Uczeń nie 

dokonuje 

niecenzuralnych 

wpisów na forach 

internetowych, 

portalach 

społecznościowych 

i w komentarzach, 

nie akceptuje  

i reaguje na wpisy 

dot. n-li, prac., 

uczniów i in. (hejt). 

III.(5) Uczeń nie 

dokonuje 

niecenzuralnych 

wpisów na forach 

internetowych, 

portalach 

społecznościowych 

i w komentarzach, 

nie akceptuje  

i reaguje na wpisy 

dot. n-li, prac., 

uczniów i in. 

(hejt).nie akceptuje 

takich wpisów. 

III.(4) Uczeń nie 

dokonuje 

niecenzuralnych 

wpisów na forach 

internetowych, 

portalach 

społecznościowych 

i w komentarzach, 

dot. n-li, prac., 

uczniów i in. (hejt). 

 

 

 

Brak uwag i 

sygnałów 

III.(3) Istnieją sygnały 

o niecenzuralnych 

wpisach na forach 

internetowych, 

portalach 

społecznościowych  

i w komentarzach dot. 

n-li, prac., uczniów  

i in. (hejt) 

 

 

 

 

1 sygnał 

III.(3) Istnieją sygnały 

o niecenzuralnych 

wpisach na forach 

internetowych, 

portalach 

społecznościowych  

i w komentarzach dot. 

n-li, prac., uczniów  

i in. (hejt) 

 

 

 

 

1 uwaga lub sygnał 

III.(3) Uczeń 

dokonuje wpisów  

lub Istnieją sygnały  

o niecenzuralnych 

wpisach na forach 

internetowych, 

portalach 

społecznościowych  

i w komentarzach dot. 

n-li, prac., uczniów  

i in. (hejt) 

 

 

2 lub więcej uwag lub 

sygnałów 
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5. Bezpieczeństwo 

 i zdrowie 

 

(3 wskaźniki) 

I.(6) Uczeń nie 

opuszcza samowolnie 

terenu szkoły (wyjścia 

do sklepu, na 

boisko…), nie 

przebywa na terenie za 

salą gimnastyczną 

I.(5) Uczeń nie 

opuszcza samowolnie 

terenu szkoły (wyjścia 

do sklepu, na 

boisko…) 

nie przebywa na 

terenie za salą 

gimnastyczną 

1 uwaga słowna lub 

pisemna 

I.(4) Uczeń opuszcza 

samowolnie tern 

szkoły (wyjścia do 

sklepu, na boisko) 

nie przebywa na 

terenie za salą 

gimnastyczną 

2 uwagi słowne lub 

pisemne 

I.(4) Uczeń opuszcza 

samowolnie tern 

szkoły (wyjścia do 

sklepu, na boisko) 

nie przebywa na 

terenie za salą 

gimnastyczną 

3 uwagi słowne lub 

pisemne 

I.(4) Uczeń opuszcza 

samowolnie tern 

szkoły (wyjścia do 

sklepu, na boisko) 

nie przebywa na 

terenie za salą 

gimnastyczną 

4 uwagi słowne lub 

pisemne 

I.(4) Uczeń opuszcza 

samowolnie tern 

szkoły (wyjścia do 

sklepu, na boisko) 

nie przebywa na 

terenie za salą 

gimnastyczną 

5 i więcej uwag 

słownych lub 

pisemnych 

II.(6) Uczeń nie używa 

telefonu komórkowego 

na terenie szkoły 

II.(5) Uczeń używa 

telefonu 

komórkowego na 

terenie szkoły 

 

1 uwaga 

II.(4) Uczeń używa 

telefonu 

komórkowego na 

terenie szkoły 

 

2 uwagi 

II.(4) Uczeń używa 

telefonu 

komórkowego na 

terenie szkoły 

 

3 uwagi 

II.(4) Uczeń używa 

telefonu 

komórkowego na 

terenie szkoły 

 

4 uwagi 

II.(4) Uczeń używa 

telefonu 

komórkowego na 

terenie szkoły 

 

5 i więcej uwag 

III.(6) Uczeń nie 

stosuje żadnych 

używek (np. nikotyna, 

e-papierosy, alkohol, 

dopalacze, narkotyki) 

w szkole i poza nią i 

reaguje na stosowanie 

używek przez innych. 

III.(5) Uczeń nie 

stosuje żadnych 

używek (nikotyna,  

e-papierosy, alkohol, 

dopalacze, narkotyki) 

w szkole i poza nią 

  III.(2) Uczeń stosuje 

używki (nikotyna, e-

papierosy) 

 

 

 

1 uwaga ustna lub 

pisemna 

III.(1) Uczeń stosuje 

używki (nikotyna,  

e-papierosy, alkohol, 

dopalacze, narkotyki) 

 

 

2 i więcej uwag 

ustnych lub pisemnych 

dot. nikotyny,  

e-papierosów,  

1 i więcej uwag dot. 

Alkoholu, dopalaczy, 

narkotyków 
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6. Godne 

 i kulturalne 

zachowanie 

w szkole i poza 

nią. 

 

(3 wskaźniki) 

I.(6) Uczeń nie śmieci  

i nie niszczy sprzętu 

szkolnego, dba o sprzęt 

szkolny oraz czystość 

podłóg i reaguje na 

niszczenie sprzętu. 

I.(5) Uczeń nie śmieci  

i nie niszczy sprzętu 

szkolnego 

I.(4) Zdarza się, że uczeń 

śmieci ale nie niszczy 

sprzętu szkolnego 

 

 

1 uwaga 

I.(3) Zdarza się, że 

uczeń śmieci ale nie 

niszczy sprzętu 

szkolnego  

 

2 uwagi 

I.(2) Uczeń śmieci  

i niszczy sprzęt 

szkolny. 

 

 

3 uwagi dot. 

śmiecenia lub  

1 uwaga dot. 

niszczenia 

I.(1) Uczeń śmieci 

 i niszczy sprzęt 

szkolny 

 

 

4 i więcej uwag dot. 

Śmiecenia lub  

2 uwagi dot. 

niszczenia 

II.(6) Uczeń nie przebywa 

w miejscach publicznych 

w godzinach nocnych – 

dyskoteki. 

  II.(3) Uczeń 

sporadycznie 

przebywa w miejscach 

publicznych w 

godzinach nocnych – 

dyskoteki.  

 

1 sygnał 

II.(2) Uczeń przebywa 

w miejscach 

publicznych w 

godzinach nocnych – 

dyskoteki. 

 

 

2 sygnały 

III.(1) Uczeń 

przebywa  

w miejscach 

publicznych  

w godzinach 

nocnych – 

dyskoteki 

3 i więcej sygnałów 

III.(6) Strój szkolny jest 

akceptowany społecznie 

(brak: długie kolczyki, 

dużo ozdób, wysokie 

obcasy, wizerunki  

i napisy o treściach 

wulgarnych i 

pornograficznych na 

odzieży). Uczeń nie 

stosuje makijażu, nie 

maluje kolorami 

paznokci, nie zmienia 

koloru włosów, nie nosi 

znaków subkultur. Włosy 

nie zasłaniają twarzy. 

 

 

 

 

(brak uwag) 

III.(5) Strój szkolny jest 

akceptowany społecznie 

(brak-dekolt, długie 

kolczyki, dużo ozdób, 

wysokie obcasy, 

wizerunki i napisy o 

treściach wulgarnych  

i pornograficznych na 

odzieży). Uczeń nie 

stosuje makijażu, nie 

maluje kolorami 

paznokci, nie zmienia 

koloru włosów, nie nosi 

znaków subkultur.  

 

 

 

 

 

1 uwaga słowna lub 

pisemna 

III.(4) Strój szkolny jest 

akceptowany społecznie 

(dekolt, długie kolczyki, 

dużo ozdób, wysokie 

obcasy, wizerunki i 

napisy o treściach 

wulgarnych  

i pornograficznych na 

odzieży). Uczeń nie 

stosuje makijażu, nie 

maluje kolorami 

paznokci, nie zmienia 

koloru włosów, nie nosi 

znaków subkultur.  

 

 

 

 

 

2 uwagi słowne lub 

pisemne 

III.(3) Strój szkolny 

jest akceptowany 

społecznie (dekolt, 

długie kolczyki, dużo 

ozdób, wysokie 

obcasy, wizerunki  

i napisy o treściach 

wulgarnych  

i pornograficznych na 

odzieży). Uczeń nie 

stosuje makijażu, nie 

maluje kolorami 

paznokci, nie zmienia 

koloru włosów, nie 

nosi znaków 

subkultur.  

 

 

 

3 uwagi słowne lub 

pisemne 

III.(2) Strój szkolny 

jest akceptowany 

społecznie (dekolt, 

długie kolczyki, dużo 

ozdób, wysokie 

obcasy, wizerunki  

i napisy o treściach 

wulgarnych  

i pornograficznych na 

odzieży). Uczeń nie 

stosuje makijażu, nie 

maluje kolorami 

paznokci, nie zmienia 

koloru włosów, nie 

nosi znaków 

subkultur.  

 

 

 

4 uwagi słowne lub 

pisemne 

III.(1) Strój szkolny 

jest akceptowany 

społecznie (dekolt, 

długie kolczyki, 

dużo ozdób, 

wysokie obcasy, 

wizerunki i napisy 

o treściach 

wulgarnych i 

pornograficznych 

na odzieży). Uczeń 

nie stosuje 

makijażu, nie 

maluje kolorami 

paznokci, nie 

zmienia koloru 

włosów, nie nosi 

znaków subkultur.  

 

5 i więcej uwag 

słownych lub 

pisemnych 
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7. Szacunek  

dla innych osób 

 

(4 wskaźniki) 

I.(6) Uczeń zawsze 

kulturalnie  

i z szacunkiem zwraca 

się do nauczycieli, 

pracowników, 

uczniów i in. osób  

i reaguje na 

niekulturalne zwroty. 

Akceptowana postawa 

okazywania sympatii  

i uczuć w relacjach 

„par szkolnych”. 

I.(5) Uczeń zawsze 

kulturalnie i z 

szacunkiem zwraca się 

do nauczycieli, 

pracowników, 

uczniów i in. osób  

i reaguje na 

niekulturalne zwroty. 

Akceptowana postawa 

okazywania sympatii  

i uczuć w relacjach 

„par szkolnych”. 

 

 

 

1 sygnał 

I.(4) Uczeń prawie 

zawsze kulturalnie 

 i z szacunkiem 

zwraca się do 

nauczycieli, 

pracowników, 

uczniów i in. Osób 

 i reaguje na 

niekulturalne zwroty.  

Nie zawsze 

akceptowana postawa 

okazywania sympatii 

 i uczuć w relacjach 

„par szkolnych”. 

 

1 uwaga pisemna lub 

słowna 

I.(3) Uczeń nie zawsze 

kulturalnie i z 

szacunkiem zwraca się 

do nauczycieli, 

pracowników, 

uczniów i in. osób 

Nieakceptowana 

postawa okazywania 

sympatii i uczuć w 

relacjach „par 

szkolnych”. 

 

 

 

 

2 uwagi słowne lub 

pisemne 

I.(2) Uczeń nie zwraca 

się kulturalnie  

i z szacunkiem zwraca 

się do nauczycieli, 

pracowników, 

uczniów i in. osób 

Nieakceptowana 

postawa okazywania 

sympatii i uczuć  

w relacjach „par 

szkolnych”. 

 

 

 

 

3 uwagi słowne lub 

pisemne 

I.(1) Uczeń nie 

zwraca się 

kulturalnie  

i z szacunkiem 

zwraca się do 

nauczycieli, 

pracowników, 

uczniów i in. osób 

Nieakceptowana 

postawa 

okazywania 

sympatii i uczuć  

w relacjach „par 

szkolnych”. 

 

4 i więcej uwag 

słownych lub 

pisemnych  

II.(6) Uczeń nie 

stosuje przemocy 

fizycznej i psychicznej 

(obelgi, bicie, 

wyśmiewanie) wobec 

uczniów, n-li, 

pracowników i innych 

osób. Uczeń reaguje 

na obelgi i 

wyśmiewanie  

II.(5) Uczeń nie 

stosuje przemocy 

fizycznej i psychicznej 

(obelgi, bicie, 

wyśmiewanie) wobec 

uczniów, n-li, 

pracowników i innych 

osób.  

II.(4) Uczeń nie 

stosuje przemocy 

fizycznej i psychicznej 

(obelgi, bicie, 

wyśmiewanie) wobec 

uczniów, n-li, 

pracowników i innych 

osób.  

 

1 sygnał 

II.(3) Uczeń 

sporadycznie stosuje 

przemoc fizyczną lub 

psychiczną (obelgi, 

bicie, wyśmiewanie) 

wobec uczniów, n-li, 

pracowników i in. 

osób 

 

1 uwaga 

II.(2) Zdarza się, że 

uczeń stosuje przemoc 

fizyczną lub 

psychiczną (obelgi, 

bicie, wyśmiewanie) 

wobec uczniów, n-li, 

pracowników i in. 

osób 

 

2 uwagi 

II.(1) Uczeń często 

stosuje przemoc 

fizyczną lub 

psychiczną (obelgi, 

bicie, 

wyśmiewanie) 

wobec uczniów,  

n-li, pracowników  

i in. osób 

3 i więcej uwag 

III.(6) Uczeń 

systematycznie 

pomaga kolegom  

w nauce i jest to 

potwierdzone przez 

danego ucznia, n-la 

III.(5) Uczeń często 

pomaga kolegom  

w nauce i jest to 

potwierdzone przez 

danego ucznia, n-la 

III.(4) Uczeń czasami 

pomaga kolegom  

w nauce 

III.(3) Uczeń bardzo 

rzadko pomaga 

kolegom w nauce 

(chociaż raz) 

III.(2) Uczeń nie 

pomaga kolegom 

w nauce i w innych 

działaniach 

III.(1) Uczeń nie 

pomaga kolegom  

w nauce i innych 

działaniach mimo 

posiadanych 

predyspozycji 

IV.(6) Uczeń nie 

publikuje wizerunków 

osób trzecich w sieci 

IV.(5) Uczeń nie 

publikuje wizerunków 

osób trzecich w sieci 

  IV.(2) Uczeń 

publikuje wizerunek 

osób trzecich w sieci 

IV.(1) Uczeń 

publikuje 

wizerunek osób 
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bez ich zgody, nie 

akceptuje i reaguje na 

publikacje, nie 

umieszcza 

niecenzuralnych 

nagrań w Internecie.  

bez ich zgody i nie 

akceptuje tego. 

bez ich zgody lub 

akceptuje to. 

 

 

1 sygnał 

trzecich w sieci bez 

ich zgody i 

akceptuje to. 

 

1 lub więcej uwag 

(udokumentowane) 

 

 

1. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły, otrzymuje ocenę o jeden stopień niższą od oceny wynikającej z kryteriów oceniania 

zachowania jako ocenę śródroczną lub końcoworoczną. 

2a. Uczeń, który ma konflikt z prawem (dokonał czynu karalnego np. pobicie, kradzież, alkohol, narkotyki, dopalacze i in.), otrzymuje ocenę  

 o jeden lub dwa stopnie niższą od oceny wynikającej z kryteriów oceniania jako ocenę śródroczną lub końcoworoczną. 

2b. Uczeń, który naruszył art. 226 k.k. (znieważenie funkcjonariusza publicznego, którym jest m. in. Nauczyciel) otrzymuje ocenę o jeden  

  lub dwa stopnie niższą od oceny wynikającej z kryteriów oceniania jako ocenę śródroczną lub końcoworoczną. 

3. Wychowawca decyduje o ostatecznej ocenie z zachowania biorąc pod uwagę zalecenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej  

 oraz przypadki losowe. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

    Skala według, której ustalana będzie ocena śródroczna i końcoworoczna z zachowania: 

 

DO OCENY KOŃCOWOROCZNEJ DOŁĄCZA SIĘ LICZBĘ PUNKTÓW WYNIKAJĄCĄ Z UZYSKANEJ OCENY  

W ŚRÓDROCZNEJ 

w przeliczeniu: ocena wzorowa – 6 pkt., ocena bardzo dobra – 5 pkt., ocena dobra – 4 pkt., ocena poprawna – 3 pkt., ocena 

nieodpowiednia – 2 pkt., ocena naganna – 1 pkt 

OCENA ŚRÓDROCZNA KOŃCOWOROCZNA 

WZOROWE 40 - 42 PKT. 45 – 48 PKT. 

BARDZO DOBRE 35 – 39 PKT. 40 – 44 PKT. 

DOBRE 28 – 34 PKT. 32 – 39 PKT. 

POPRAWNE 21 – 27 PKT. 24 – 31 PKT. 

NIEODPOWIEDNIE 14 – 20 PKT. 16 – 23 PKT. 

NAGANNE 7 – 13 PKT. 8 – 15 PKT. 

 


