
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENY Z ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ 
im. Powstańców Styczniowych w Nowince 

 

1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności następujące 
obszary: 
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 
b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 
c) Dbałość o honor i tradycje szkoły 
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej 
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 
f) Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 
g) Okazywanie szacunku innym ludziom 
h) Udział ucznia Gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego 
2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
a) oceny z zajęć edukacyjnych 
b) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinie o uczniu od 
nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów z zespołu klasowego oraz uwzględnić prowadzoną 
dokumentacje (dziennik, zeszyt uwag). 
Ustala się następujące oceny zachowania: 
a) wzorowe 
b) bardzo dobre 
c) dobre 
d) poprawne 
e) nieodpowiednie 
f) naganne 
3. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania wg obszarów w pkt. 1: 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1. Ocena wzorowa: 
- osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości, 
- systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych 
spóźnień i nieobecności, 
- reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, na co najmniej 
szczeblu powiatowym, 
2. Ocena bardzo dobra: 
- osiąga bardzo dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 
- systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nic ma nieusprawiedliwionych 
nieobecności, ale ma spóźnienia (do pięciu), 
- ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu szkolnym, 
3. Ocena dobra: 
- osiąga dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 
- systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, ale ma 
spóźnienia (do dziesięciu), 
- bierze udział w szkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sport owych. 
4. Ocena poprawna: 
- stara się na miarę swoich możliwości poprawiać wyniki w nauce, 
- opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (do pięciu godzin), ma spóźnienia (do piętnastu) 
- sporadycznie bierze udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. 
6. Ocena nieodpowiednia: 
- nie stara się poprawiać wyników w nauce, nic uzupełnia zaległości, często jest nieprzygotowany 
do lekcji, niesystematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 
- opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (do 15 godzin), ma liczne spóźnienia (powyżej piętnastu), 
- nie wyraża chęci udziału w konkursach szkolnych. 
7. Ocena naganna: 
- ma lekceważący stosunek do nauki, nagminnie nie przygotowuje się do zajęć, nie prowadzi 
zeszytu przedmiotowego, 



- często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (powyżej 15 godzin), bardzo często spóźnia się na 
lekcje. 

II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

1. Ocena wzorowa: 
- przestrzega rzetelnie i sumiennie postanowień regulaminu szkoły 
2.Ocena bardzo dobra: 
- przestrzega postanowień regulaminu szkoły 
3. Ocena dobra: 
- sporadycznie zdarza mu się naruszyć postanowienia regulaminu szkoły 
4.Ocena poprawna: 
- często nie przestrzega postanowień regulaminu szkoły 
5. Ocena nieodpowiednia: 
- bardzo często nic przestrzega postanowień regulaminu szkoły. 
6. Ocena naganna: 
- nie przestrzega postanowień regulaminu szkoły 

III. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

1. Ocena wzorowa: 
- bierze czynny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych podtrzymujących tradycje szkoły, 
- bierze aktywny udział w pracach samorządu szkolnego, 
- godnie reprezentuje szkolę w imprezach pozaszkolnych, 
- zna i szanuje historię związaną z Patronem Szkoły 
- zawsze dba o stosowny strój na uroczystości szkolne (strój galowy). 
2. Ocena bardzo dobra: 
- bierze czynny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych podtrzymujących tradycje szkoły, 
- aktywnie pracuje w samorządzie szkolnym i klasowym, 
- godnie reprezentuje szkołę na imprezach pozaszkolnych, 
- zna i szanuje historię związaną z Patronem Szkoły, 
- zawsze dba o stosowny strój na uroczystości szkolne (strój galowy). 
3. Ocena dobra: 
- bierze udział w niektórych uroczystościach i imprezach szkolnych podtrzymujących tradycję 
szkoły, 
- pomaga w pracach samorządu szkolnego i klasowego, 
- właściwie zachowuje się na imprezach pozaszkolnych, 
- zna i szanuje tradycje szkoły, 
- dba o stosowny strój na uroczystości szkolne. 
4. Ocena poprawna: 
- uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych podtrzymujących tradycje szkoły, 
- poprawnie zachowuje się na imprezach pozaszkolnych, 
- zna tradycje szkoły, 
- stara się dostosować strój do uroczystości szkolnych. 
5. Ocena nieodpowiednia: 
- nie zawsze uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych związanych z tradycjami szkoły, 
- często niewłaściwie zachowuje się podczas imprez pozaszkolnych, 
- nie interesuje się tradycjami szkoły, 
- nie dba o stosowny strój na uroczystości szkolne. 
6.Ocena naganna: 
- nie uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych. 
- niewłaściwie zachowuje się podczas imprez pozaszkolnych, 
- nie interesują go tradycje szkoły, 
- nie dba o stosowny strój na uroczystości szkolne. 

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej 

1. Ocena wzorowa: 
- używa kulturalnego języka w szkole i poza szkolą 
2. Ocena bardzo dobra: 
- używa kulturalnego języka w szkole i poza nią 
3. Ocena dobra: 



- stara się używać kulturalnego języka w szkole i poza szkolą 
4. Ocena poprawna: 
- sporadycznie zdarza mu się używać niekulturalnego języka w szkole i poza szkołą 
5. Ocena nieodpowiednia: 
- często używa wulgarnych słów na terenie szkoły i poza nią 
6. Ocena naganna: 
- używa nagminnie wulgaryzmów w szkole i poza nią. 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

1.Ocena wzorowa: 
- przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na przejawy zagrożenia 
- wyróżnia się troską o mienie swoje, klasy, szkoły, otoczenia, 
- dba o swój wygląd, higienę osobistą 
- nie stwierdza ssę u niego żadnych nałogów i uzależnień 
2. Ocena bardzo dobra: 
- przestrzega zasad bezpieczeństwa i właściwie reaguje na przejawy zagrożenia, 
- dba o mienie swoje, klasy, szkoły i otoczenia, 
- dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, 
- nie stwierdza się u niego żadnych nałogów i uzależnień 
3. Ocena dobra: 
- zna zasady bezpieczeństwa, ale nie zawsze reaguje na przejawy zagrożenia 
- stara się dbać o mienie swoje, klasy, szkoły i utoczenia, 
- rzadko się zdarza, by spowodował lub zlekceważył zagrożenie bezpieczeństwa, ale reaguje na 
zwrócona uwagę, 
- rzadko się zdarza, by jego strój lub higiena budziły zastrzeżenia 
- nie stwierdza się u mego żadnych nałogów i uzależnień. 
4. Ocena poprawna: 
- zdarza się, że powoduje lub lekceważy zagrożenie bezpieczeństwa i nic zawsze reaguje na 
zwracane uwagi, 
- nie zawsze dba o mienie swoje, klasy, szkoły i otoczenia, 
- zdarza się mu być niestosownie lub niehigienicznie ubranym, 
- stwierdzono u niego przypadek palenia papierosów. 
5. Ocena nieodpowiednia: 
- stwarza zagrożenie i lekceważy je, 
- nie dba o mienie swoje, klasy, szkoły i otoczenia, 
- często zdarza mu się być niestosownie lub niehigienicznie ubranym, 
- stwierdzono u niego przypadki palenia papierosów i picia alkoholu. 
6. Ocena naganna: 
- stwarza zagrożenie lub często lekceważy zagrożenia mimo zwracanej uwagi, 
- niszczy mienie swoje, klasy, szkoły i otoczenia, 
- jest niestosownie ubrany i nit dba o higienę, 
- pali papierosy, pije alkohol i udowodniono mu przyjmowanie lub rozprowadzanie narkotyków. 

VI. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

1. Ocena wzorowa: 
- wyróżnia się kulturą osobistą, jest koleżeński, uczciwy, szanujący: godność, pracę oraz mienie 
swoje i innych, 
- poprzez swoją godną postawę wyraża szacunek do symboli narodowych i religijnych. 
2. Ocena bardzo dobra: 
- wyróżnia się kulturą osobistą, jest koleżeński, uczciwy, szanujący: godność, prace oraz mienie 
swoje i innych, bardzo rzadko zdarza mu się nie zapanować nad emocjami, 
- poprzez godna postawę wyraża szacunek do symboli narodowych i religijnych. 
3. Ocena dobra: 
- rzadko zdarza mu się być nietaktownym lub nie zapanować nad emocjami, ale jest koleżeński, 
szanuje godność i pracę, 
- wyraża szacunek do symboli narodowych i religijnych. 
4. Ocena poprawna: 
- kilka razy zdarzyło mu się być nietaktownym, nic zawsze potrafi zapanować nad emocjami, 
czasami miewa konflikty z kolegami, 
- stara się szanować symbole narodowe i religijne. 



5. Ocena nieodpowiednia: 
- zdarza mu się być wulgarnym, nietaktownym, często nie panuje nad emocjami, miewa konflikty z 
nauczycielami i kolegami, nic zawsze okazuje szacunek dla swojej pracy i innych, 
- nie zawsze okazuje należyty szacunek symbolom narodowym i religijnym. 
6. Ocena naganna: 
- często jest agresywny i wulgarny, nie panuje nad swoimi emocjami, często wchodzi w konflikty z 
nauczycielami i kolegami, nie okazuje szacunku dla pracy swojej i innych, 
- nie okazuje szacunku symbolom narodowym i religijnym. 

VII. Okazywanie szacunku innym osobom 

1. Ocena wzorowa: 
- okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom, 
- okazuje zawsze życzliwość i uprzejmość innym, 
- szanuje godność innych osób, 
- akceptuje odmienność wyglądu, zachowań i tradycji innych ludzi, 
- jest opiekuńczy wobec młodszych, słabszych. 
2. Ocena bardzo dobra: 
- okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom, 
- jest życzliwy i uprzejmy wobec innych, 
- szanuje godność innych osób, 
- akceptuje odmienność wyglądu, zachowali i tradycji innych ludzi, 
- pomaga młodszym i słabszym. 
3. Ocena dobra: 
- stara się okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom, 
- stara się być uprzejmy wobec innych, 
- potrafi zaakceptować odmienność wyglądu, zachowań i tradycji innych ludzi,  
- stara się pomagać młodszym i słabszym. 
4. Ocena poprawna: 
- nie zawsze okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom, 
- nie zawsze bywa uprzejmy wobec innych, 
- nie zawsze akceptuje odmienność wyglądu, zachowań i tradycji innych ludzi, 
- na prośbę innych pomaga młodszym i słabszym. 
5. Ocena nieodpowiednia: 
- często nic okazuje szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły i innym ludziom, 
- często bywa nieuprzejmy wobec innych, 
- krytykuje odmienność wyglądu, zachowań i tradycji innych ludzi, 
- nie pomaga młodszym i słabszym.  
6. Ocena naganna: 
- nie okazuje szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły i innym ludziom, 
- jest nieuprzejmy, arogancki wobec innych, 
- nie akceptuje odmienności wyglądu, zachowań i tradycji innych ludzi, 
- źle odnosi się do młodszych i słabszych (znęca się psychicznie i fizycznie nad nimi). 

VIII. Udział ucznia Gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a 
ponadto: 
- wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu 
gimnazjalnego, 
- wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, 
- wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i formułowania wniosków. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę dobrą, a 
ponadto: 
- był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z 
pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
- współpracowała w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i 
zespołem zadania. 
4. Ocenę poprawna otrzymuje uczeń, który: 
- współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i 
zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lup po 



interwencji opiekuna projektu. 
5. Ocenę nieodpowiednia otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę poprawną, a 
także: 
- mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w 
terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub 
konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu. 
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
- nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego. 
 
 
Ocenę zachowania śródroczną (końcoworoczną) ustala wychowawca klasy (biorąc pod uwagę ocenę 
innych nauczycieli) w następujący sposób: 
a) ocena wzorowa - w trzech obszarach ocena bardzo dobra, a w pozostałych wzorowa, 
b) ocena bardzo dobra - w trzech obszarach ocena dobra, u w pozostałych oceny wyższe, 
c) ocena dobra - w trzech obszarach ocena poprawna, a w pozostałych oceny wyższe, 
d) ocena poprawna - w trzech obszarach ocena nieodpowiednia, a w pozostałych oceny wyższe, 
e) ocena nieodpowiednia - w pięciu obszarach ocena naganna, a w pozostałych wyższe, 
f) ocena naganna - w siedmiu obszarach ocena naganna. 
Uczeń, który dopuści się kradzieży, używania używek, nagminnych wagarów, pobicia i jest w 
konflikcie z prawem otrzymuje ocenę naganną, choćby w innych miał wyższe oceny. 
 
Tryb ustalania oceny z zachowania: 
a) samoocena ucznia na karcie oceny, 
b) zasięganie opinii nauczycieli, 
c) wystawienie oceny przez wychowawcę na podstawie ocen cząstkowych odnotowanych w 
dzienniku lekcyjnym. 
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeże ii 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie Z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni 
po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 
W przypadku stwierdzenia, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. (DzU Nr 199. poz. 2046). 

 
 
 

OCENIANIE ZACHOWANIA W KLASACH I - III (ocena opisowa) 
 
 

Standardy wymagań w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego: 
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 
- akceptuje obowiązki wynikające z roli ucznia, 
- pracuje wytrwale i nie zniechęca nie napotykając trudności, 
- jest aktywny, pilny, staranny, obowiązkowy i systematyczny, 
- uważnie słucha i wykonuje polecenia, 
- powierzone przez nauczyciela zadania wykonuje chętnie i wytrwale, 
- pracuje w dobrym tempie, zawsze doprowadza prace do końca, 
- chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz szkoły, środowiska, 
- zawsze przynosi potrzebne przybory szkolne, 
- zawsze odrabia prace domowe, 
- dba o estetykę zeszytów i przyborów szkolnych, 
2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 
- przestrzega umów i norm społecznych, 
- szanuje własność swoją, kolegów, szkolną, 
- bierze aktywny udział w życiu klasy, 
- dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego, 
- wykazuje umiejętność współpracy w zespole, 



- godzi własne potrzeby z potrzebami grupy, 
- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, 
- pomaga innym w różnych sytuacjach, 
- spieszy z pomocą słabszym, 
- przestrzega zasad obowiązujących w grupie, 
3) Dbałość o honor i tradycje szkoły 
- zna i szanuje tradycje szkoły, 
- przestrzega regulaminu szkoły, 
- uczestniczy w konkursach klasowych, szkolnych poza szkolnych, 
- godnie reprezentuje swoją klasę i szkole, 
4) Dbałość o piękno mowy ojczystej 
- dba o kulturę słowa, 
- zna formy grzecznościowe stosowane w różnych sytuacjach ( w mowie i zachowaniu), 
- używa zwrotów grzecznościowych, 
- nie używa wulgarnych słów. 
5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 
- troszczy się o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych, 
- właściwie reaguje na brutalność, agresję, zło, 
- potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych (opanowuje negatywne emocje), 
- podczas przerw zachowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami, 
6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 
- odpowiednio zachowuje się w klasie, szkole oraz poza nią, 
- jest punktualny, 
- przestrzega zasad kulturalnego zachowania, 
- jest życzliwy i uprzejmy, 
- nie kłamie, nie oszukuje, 
- nic przywłaszcza cudzej własności, 
- nigdy nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia, a także reaguje na złe zachowanie się innych 
uczniów w tym zakresie, 
- na lekcjach zachowuje się zgodnie z obowiązującymi normami, 
- respektuje zasady zabierania głosu podczas zajęć, 
- nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 
7) Okazywanie szacunku innym osobom 
- okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom, 
- wykazuje życzliwość i uprzejmość dla drugich, 
- szanuje godność innych osób, 
- dotrzymuje obietnic i zobowiązań wobec kolegów i osób starszych, 
- potrafi cieszyć się z sukcesów koleżanek i kolegów, 
- nawiązuje koleżeńskie kontakty, 
- właściwie zachowuje się w stosunku do koleżanek, kolegów i nauczycieli, 
- akceptuje odmienność wyglądu, zachowań i tradycji innych ludzi, 
- chętnie uczestniczy w zabawach z kolebami, 
- jest opiekuńczy wobec młodszych, słabszych, 
- pomaga słabszym w różnych sytuacjach np. w szkole, na wycieczce, w czasie zabawy. 
 
 


