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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 
uczniów w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu 

 
 

I USTALENIA OGÓLNE  
 
1. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy na podstawie pochwał, 
negatywnych wpisów, bieżącej obserwacji ucznia, po zasięgnięciu opinii nauczycieli 
uczących ucznia, nauczycieli biblioteki, świetlicy, pracowników niepedagogicznych 
szkoły oraz samooceny ucznia.  

 
2. Informacje negatywne o uczniu to wszystkie odstępstwa od norm zachowania, 
regulaminów przyjętych w szkole, a także zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi 
zasadami moralnymi, społecznymi i kulturalnymi oraz filarami wartości 
określonymi  w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły. 
 
3. Pochwały to wszelkie dodatkowe i nadobowiązkowe zadania oraz działania ucznia 
służące jego rozwojowi, rozwojowi klasy i szkoły.  
 
4. Przy wystawianiu oceny zachowania uczniowi niepełnosprawnemu intelektualnie 
lub z zaburzeniami zachowania należy uwzględnić stwierdzone przez specjalistów 
zaburzenia dziecka. Każdy przypadek  rozpatrywany jest indywidualnie. Jeżeli, mimo 
zaburzeń, uczeń przestrzega podstawowe normy społeczne, tzn.: zachowuje właściwy 
stosunek do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek, stosuje się do najważniejszych 
zasad porządkowych obowiązujących w szkole (niespóźnianie się, noszenie obuwia 
zamiennego, bezpieczne zachowanie na przerwach, dbałość o schludny strój, 
nieniszczenie mienia szkolnego)  może być nagrodzony oceną dobrą lub wyższą z 
zachowania. Jeżeli uczeń nie spełnia powyższych podstawowych wymogów, wystawia 
się ocenę poprawną, a w skrajnych przypadkach nieodpowiednią.  
 
5. W przypadkach zachowania znacznie wykraczającego poza normy społeczno- 
obyczajowe lub w przypadku braku wyraźnej poprawy zachowania udziela się kary 
statutowej: upomnienie wychowawcy, upomnienie dyrektora, nagana dyrektora. 
 
Uczeń, wobec którego zastosowano karę statutową zgodną z §107 nie może otrzymać 
z zachowania oceny wyższej niż: 

 dobrą, jeśli otrzymał upomnienie wychowawcy (§107 ust.2 pkt 1f); 
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 upomnienie dyrektora (§107 ust.2 pkt 2) skutkuje obniżeniem oceny do 
nieodpowiedniej; 

 nagana dyrektora ( (§107 ust.2 pkt 3) skutkuje obniżeniem oceny do najniższej 
oraz co najmniej jedną konsekwencją z pkt.1); przeniesieniem do równoległej 
klasy, innej szkoły. 

6. Zapis w zeszycie wychowawczym, informacyjnym lub w e- dzienniku służy przede 
wszystkim monitorowaniu zachowania ucznia w szkole, jest informacją dla rodziców, 
zwłaszcza w przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka oraz daje rodzicom 
możliwość szybkiego reagowania w celu wsparcia działań wychowawczych podjętych 
w szkole. Nauczyciel zobowiązany jest zaznaczyć kategorię, której dotyczy wpis. 

 
 7. Uczeń  może otrzymać punkty dodatnie i punkty ujemne, które są doliczane do sumy 
lub odejmowane od sumy punktów uzyskanej z poszczególnych kryteriów na dany 
semestr. 
 
8. Punkty dodatnie otrzymuje uczeń za wyróżniającą się postawę społeczno-moralną 
będącą wzorem do naśladowania: 
 
a) uczeń z własnej inicjatywy, bez udziału szkoły, udzielał się systematycznie w pracach 
na rzecz środowiska lokalnego 
 – stały wolontariat udokumentowany i poświadczony przez instytucję, placówkę, 
organizację, w której był realizowany  +3pkt. Dotyczy również wolontariatu szkolnego; 
pomoc koleżeńska, 
- wolontariat w miejskich akcjach jednorazowych (2 akcje), potwierdzony 
odpowiednim zaświadczeniem od organizatorów ze wskazaniem przydzielonych mu 
zadań +1pkt. 
b) uczeń aktywnie bierze udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, 
obywatelskich, prozdrowotnych organizowanych przez  szkołę w czasie pozalekcyjnym, 
potwierdzony przez opiekuna działania  (2 akcje) +2pkt,  
c) uczeń podjął się działania  z własnej inicjatywy, zaplanował, sprawnie zorganizował, 
efektywne przeprowadził działanie społeczne (np. charytatywne, ekologiczne, 
prozdrowotne) na terenie szkoły za zgodą opiekuna, oceny działania dokonuje opiekun 
+3pkt., 
d) uczeń zaprezentował właściwą postawę w trudnej sytuacji:  
- wielokrotnie (3 razy) w szkole pomagał uczniowi słabszemu w nauce lub 
znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej  + 1pkt. 

- w szkole przeciwdziałał przemocy, agresji, wulgaryzmom lub udzielił wsparcia 
poszkodowanemu – ofierze przemocy + 1pkt. 

- niejednokrotnie wyróżnił się empatią, wrażliwością, niesieniem pomocy ludziom 
potrzebującym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym w swoim najbliższym 
środowisku + 1pkt. za pochwałę, która wpłynęła do szkoły, od osób dorosłych  
z zewnątrz (sąsiadów, mieszkańców osiedla). 
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9. Punkty ujemne otrzymuje uczeń za rażące i niegodne ucznia szkoły podstawowej 
postawy oraz zachowania: 
 
a) uczeń przyniósł lub używał, lub namawiał innych do stosowania używek, dopalaczy, 
narkotyków, leków –5 pkt. 

b) uczeń przyniósł lub używał niebezpiecznych przedmiotów od – 2 do – 5 pkt. 

c) uczeń był rażąco agresywny w stosunku do innych (agresja słowna, agresja fizyczna) 

-5 pkt. 

d) uczeń ukradł lub zniszczył cudzą własność -2 pkt. 

e) uczeń świadomie lub celowo zniszczył mienie szkoły   -2 pkt.  

f) uczeń podczas pobytu w szkole lub podczas wyjść i wyjazdów szkolnych użył 
telefonu/innego sprzętu elektronicznego bez uzyskania zgody nauczyciela -1 pkt.za 
każdorazowe użycie 

g) uczeń rozpowszechnił zdjęcia, nagrania  lub treści obrażające inne osoby bez ich 
wiedzy i zgody -5 pkt. 
h) uczeń brał udział w bójce  -6 pkt. 
i)uczeń był prowokatorem bójki lub podżegał do niej  - 5 pkt. 
j) uczeń, który był obserwatorem bójki, nie udzielił pomocy poszkodowanemu lub nie 
poinformował dorosłych - 3 pkt. 
k) uczeń samowolnie opuścił teren szkoły w trakcie trwania zajęć bądź podczas przerw 
lub samowolnie oddalił się od grupy/klasy podczas wyjść i wyjazdów -  2pkt, 
l ) każdorazowo za ekstrawagancko ułożoną fryzurę, makijaż oraz wygląd paznokci -1 
pkt, 
ł) za farbowanie, ekstrawaganckie cięcie -4 pkt, jeżeli uczeń/ uczennica usunie farbę i 
powróci do swojego naturalnego koloru lub zmieni ekstrawaganckie cięcie w ciągu  
dwóch tygodni, zmniejszamy punkty ujemne do -2 i nie przyznajemy kolejnych, 
m) każdorazowo -1pkt, gdy uczeń jest świadkiem, biernie uczestniczy w 
niestosownym zachowaniu innego ucznia ( np. zniszczenia, pisanie po ławce), 
n) za nieoddanie podręczników szkolnych -2 pkt. 
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10. Otrzymana suma punktów za dany semestr przeliczana jest na ocenę semestralną 
według skali: 
 
 Punktacja 
 
8 kategorii x 4 pkt = 32 max 
 
 
32- 31 pkt wzorowe 
 
30- 27 pkt bardzo dobre 
 
26- 22 pkt dobre 
 
21- 17 pkt poprawne 
 
16- 11 pkt nieodpowiednie 
 
10 pkt naganne 
 
 

11. Ocena końcoworoczna jest sumą punktów z poszczególnych kategorii oraz oceny 
semestralnej 
 
 
38-37 pkt wzorowe 
 
36- 31 pkt bardzo dobre 
 
30- 26 pkt dobre 
 
25- 20 pkt poprawne 
 
19- 15 pkt nieodpowiednie 
 
14 pkt naganne 
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12. Dodatkowo ustala się: Jeśli nauczanie zdalne w sumie wyniesie 3 miesiące lub więcej w 
danym półroczu, uczeń oceniany będzie z uwzględnieniem Szczegółowych kryteriów oceny 
zachowania w obszarach: stosunek do nauki, frekwencja, rozwój własnych uzdolnień i 
zainteresowań, takt i kultura osobista oraz punkty dodatnie i ujemne. Wówczas ocena 
śródroczna lub roczna wystawiane będą zgodnie z % przelicznikiem punktów:  
0-33 – naganna  
 
34-52- nieodpowiednia  
 
53-68- poprawna 
 
 69-83 -dobra  
 
84-96 – bardzo dobra  
 
97-100 - wzorowa 

 
 
II KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS 1-3 
 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. Uwzględnia 
następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 
Podstawą do sformułowania  tej oceny jest bieżąca obserwacja  ucznia według 
następującej skali: 
 

Wywiązywanie 
się                             

z obowiązków 
ucznia 

Postępowa- 
nie  zgodne 
z  dobrem 

społeczności 
szkolnej 

Dbałość  
o honor 

i 
tradycje 
szkoły 

Dbałość     
o piękno 

mowy 
ojczystej. 

Dbałość                 
o bezpieczeń-

stwo 
i zdrowie  

własne oraz 
innych osób 

Godne, 
kulturalne 

zachowanie 
się w szkole      

i poza nią 

Okazywanie 
szacunku 

innym  
osobom 

                                                                  wz – wzorowe 

                                                                  bdb – bardzo dobre 

                                                                  db – dobre 

                                                                  pop – poprawne 

                                                                  ndp - nieodpowiednie 
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Uczeń, który spełnia wymagania w każdym z 7 obszarów: 

 zawsze – otrzymuje ocenę wzorową, 

 zwykle \ zazwyczaj - ocenę bardzo dobrą, 

 nie zawsze \ czasami - ocenę dobrą, 

 rzadko – ocenę poprawną, 

 bardzo rzadko – ocenę nieodpowiednią. 
 

 
W każdym z obszarów uczeń jest oceniany minimum raz w semestrze. 
Nauczyciele uczący w danej klasie j. angielskiego i religii również dokonują oceny ucznia 
w wybranych obszarach. 
Przy ustalaniu oceny opisowej z zachowania wychowawca bierze pod uwagę opinie 
wszystkich nauczycieli uczących ucznia, nauczycieli świetlicy i biblioteki szkolnej oraz 
pracowników niepedagogicznych szkoły. 
 
 
 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

Uczeń: 

 przychodzi przygotowany do zajęć, odrabia zadania domowe, nosi potrzebne 

przybory, strój gimnastyczny, obuwie zamienne, 

 szanuje przybory, książki i zeszyty, 

 utrzymuje ład i porządek w swoim miejscu pracy, 

 uważa na zajęciach, 

 wykonuje przydzielone zadania, 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, 

 chętnie bierze udział w konkursach,  różnych imprezach i uroczystościach 

szkolnych. 

 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

Uczeń: 

 dba i szanuje sprzęty szkolne, swoją i cudzą własność, 

 przestrzega norm współżycia społecznego, 

 przestrzega regulaminów obowiązujące w szkole, 

 udziela pomocy potrzebującym, 

 jest inicjatorem działań na rzecz klasy i szkoły.   
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3. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

Uczeń: 

 godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami 

szkoły (zna biografię patrona szkoły, hymn szkolny,  symbolikę sztandaru), 

 godnie reprezentuje szkołę w czasie wyjść pozaszkolnych, konkursów  i 

uroczystości.  

 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

Uczeń: 

 dba o kulturę języka ojczystego, 

 nie używa wulgaryzmów. 

 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

Uczeń:  

 dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 

 prawidłowo reaguje na krzywdę i zło, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

 

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

Uczeń: 

 dba o swój schludny wygląd, 

 kulturalnie zachowuje się wobec nauczycieli i innych osób, 

 stosuje formy grzecznościowe, 

 właściwie reaguje na uwagi nauczycieli i stosuje się do ich poleceń. 

 

7. Okazywanie szacunku innym osobom. 

Uczeń: 

 okazuje szacunek innym osobom (nauczycielom, innym pracownikom szkoły, 

rówieśnikom), 

 nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami, 

 zgodnie pracuje i bawi się w zespole, 

 pomaga kolegom w różnych sytuacjach, 

 kulturalnie zwraca się do rówieśników. 
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II KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS 4-8 

 
I Stosunek do nauki 

4. Sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki szkolne  - wzór do naśladowania; uczeń 
jest zawsze przygotowany do lekcji (zawsze ma przybory, zeszyt lekcyjny, podręcznik, 
ćwiczenia, strój zmienny na zajęcia wychowania fizycznego) oraz ma utrwalony 
materiał z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych. Zawsze ma odrobione zadania 
domowe. Bierze aktywnie udział w zajęciach lekcyjnych. 

3. Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. Raz  lub dwa razy zdarzyło się , że: 

 uczeń był nieprzygotowany do lekcji, (nie miał przyborów lub zeszytu 
lekcyjnego lub podręcznika lub zeszytu ćwiczeń lub innych potrzebnych do 
lekcji materiałów na jednej jednostce lekcyjnej); lub  

 nie miał odrobionego zadania domowego.  

2.  Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Trzy lub cztery razy zdarzyła się jedna 
lub więcej z wymienionych poniżej sytuacji: 

 uczeń był nieprzygotowany do lekcji  (nie miał przyborów lub zeszytu lekcyjnego 
lub podręcznika lub zeszytu ćwiczeń lub innych potrzebnych do lekcji 
materiałów na jednej jednostce lekcyjnej); 

  nie miał utrwalonego materiału z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych 

 nie miał odrobionego zadania domowego  

1.  Na lekcjach pracuje nie dość aktywnie. Od pięciu do siedmiu razy zdarzyła się jedna 
lub więcej z wymienionych poniżej sytuacji: 

 uczeń był nieprzygotowany do lekcji (nie miał przyborów lub zeszytu 

lekcyjnego, podręcznika, ćwiczeń lub innych potrzebnych do lekcji materiałów 

na jednej jednostce lekcyjnej); 

 nie miał utrwalonego materiału z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych; 

 nie miał odrobionego zadania domowego. 

 

0.  Na lekcjach pracuje niechętnie. Osiem lub więcej razy zdarzyła się jedna lub więcej 
z wymienionych poniżej sytuacji: 

 uczeń był nieprzygotowany do lekcji (nie miał przyborów lub zeszytu 
lekcyjnego, podręcznika, ćwiczeń lub innych potrzebnych do lekcji materiałów 
na jednej jednostce lekcyjnej); 

 nie miał utrwalonego materiału z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych; 

 nie miał odrobionego zadania domowego. 
 
Dopuszcza się możliwość wykorzystania np oraz bz określonych  w 
Przedmiotowym Ocenianiu z każdego przedmiotu. 
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II Frekwencja 

4. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień; w terminie 
usprawiedliwia wszystkie nieobecności i spóźnienia, uczęszcza regularnie na wybrane 
zajęcia nadobowiązkowe. 

3. Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień 
(łącznie do 5 ); w terminie usprawiedliwia wszystkie nieobecności, zdarzyło się, że ma 
jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach nadobowiązkowych.  

2. Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się ( łączna liczba 
godzin nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień wynosi od 6 do 10); zdarza się, 
ze opuszcza zajęcia nadobowiązkowe ( 2-5). 

1. Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba 
spóźnień i nieobecności w szkole wynosi od 11 do 20); często opuszcza zajęcia 
nadobowiązkowe. ( 6-9). 

0. Uczeń spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna ich liczba 
przekracza 20); opuszcza zajęcia nadobowiązkowe (liczba nieobecności 
nieusprawiedliwionych przekracza 9). 
 
 
 
III Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań. 

4.Uczeń spełnia warunki z punktu a) i b). 
a) Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół 
przedmiotowych, zainteresowań( co najmniej dwóch) albo w innej formie rozwija 
swoje możliwości, co przynosi mu w szkole osiągnięcia w postaci: 
semestralnych/końcoworocznych ocen celujących i bardzo dobrych, sukcesów 
naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach (potwierdzonych 
dyplomami osiągnięcia tytułu finalisty lub laureata  z konkursów na szczeblu minimum 
szkolnym, w konkursach zgłoszonych przez szkołę,  
b) wykorzystując swój potencjał, promuje i reprezentuje szkołę w konkursach, 
zawodach, imprezach, uroczystościach, w których szkoła zgłosiła swój udział (co 
najmniej 2 razy).  
 
 
W przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, regularnie uczestniczy on w 
przydzielonych mu zajęciach indywidualnych lub grupowych z zakresu pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej, pracuje na nich na miarę swoich możliwości, co 
przyczynia się również do otrzymywania  wyższych ocen semestralnych i 
końcoworocznych. 
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3. Uczeń spełnia warunki z punktu a) i b) 
a) Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół 
przedmiotowych, zainteresowań (co najmniej 2),  co pozwala mu osiągnąć w szkole 
wyższy poziom wiedzy w zakresie niektórych zajęć edukacyjnych objętych szkolnym 
programem nauczania (potwierdzone celującymi, bardzo dobrymi ocenami 
semestralnymi/ końcoworocznymi) lub osiąga sukcesy (1-3 miejsca)w konkursach, 
zawodach na szczeblu minimum szkolnym, w konkursach zgłoszonych przez szkołę,  
 
b) pasje rozwijane w szkole lub poza szkołą wykorzystuje do promowania swojej szkoły 
podczas imprez i uroczystości szkolnych bądź takich, w których szkoła zgłosiła swój 
udział lub w innej formie rozwija swoje możliwości( np. bierze udział w otwartych 
konkursach, zawodach, turniejach ), 
 

W przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,  aktywnie uczestniczy on 
w przydzielonych mu zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 1-2 
zdarzyło mu się świadomie je opuścić. Pracuje na miarę swoich możliwości, co 
przyczynia się również do otrzymywania wyższych ocen semestralnych 
i końcoworocznych. 

2. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół przedmiotowych, 
zainteresowań  lub w innej formie uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do 
poziomu niezbędnego dla uzyskiwania ocen semestralnych lub końcoworocznych na 
poziomie adekwatnym do swoich możliwości. 
W przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,  uczestniczy on w 
przydzielonych mu zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, więcej 
niż 3 razy zdarzyło mu się świadomie je opuścić. Pracuje na miarę swoich możliwości, 
co przyczynia się również do otrzymywania pozytywnych ocen semestralnych i 
końcoworocznych. 

1. Uczeń nie jest zainteresowany rozwijaniem swoich zdolności, uzyskuje oceny 
adekwatne do swoich możliwości.  

0. Uczeń nie jest zainteresowany rozwijaniem swoich zdolności. Nie uczestniczy w 
zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych. Nie wykazuje zainteresowania osiągnięciem 
ocen na miarę swoich możliwości. 
 
 

IV Takt i kultura osobista 

4. Uczeń jest zawsze taktowny, zawsze prezentuje wysoką kulturę słowa oraz właściwe 
zachowanie w szkole i poza szkołą, godnie zachowuje się podczas uroczystości 
szkolnych oraz imprez związanych z tradycjami szkoły. Jest kulturalny w stosunku do 
rówieśników, nauczycieli, pracowników administracyjno-porządkowych i innych. Jest 
zawsze czysty i schludny, zawsze nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych. 
Zawsze stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów oraz 
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wszystkich pracowników szkoły. Nie ma w zeszycie wychowawczym żadnych 
negatywnych informacji z tej kategorii. 

3. Jest taktowny, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza szkołą, w rozmowach stara 
się o zachowanie kultury słowa; Jest czysty i schludny. Jeden raz zdarzyło się, ze uczeń 
zachował się nietaktownie lub nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało 
kulturalnego słownictwa. Jednokrotnie zapomniał stroju galowego na uroczystość 
szkolną. Stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów oraz 
wszystkich pracowników szkoły. Zachowuje się godnie podczas uroczystości i apeli 
szkolnych. Reaguje na upomnienia nauczyciela. 
 

2. Zdarzyło się (2 - 3 razy), ze uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanowawszy 
nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa. 1-2 razy zachował się w sposób 
nieodpowiedni podczas apelu lub innej uroczystości szkolnej. Zwracano mu uwagę na 
brak stosownego stroju galowego (2 razy) lub niedostateczną dbałość o higienę (1 – 2 
razy). Zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje.  Nie zawsze (do 3 razy) 
reaguje na upomnienia nauczyciela. 
  

1.Uczeń często bywa nietaktowny (od 4 do 10 razy), używa wulgaryzmów (od 3 do 10 
razy), przeszkadza na uroczystościach szkolnych, nie reaguje na upomnienia 
nauczyciela. Nie przejawia zachowania agresywnego. Trzeba mu często (co najmniej 
trzykrotnie) przypominać o potrzebie dbania o higienę i konieczności noszenia 
stosownego stroju galowego. Zostało to odnotowane w zeszycie wychowawczym. 
Rzadko stosuje formy grzecznościowe wobec rówieśników i dorosłych, zdarza mu się 
(1-3 razy)zachowywać lekceważąco wobec nich. 

0. Uczeń zawsze jest nietaktowny, często używa wulgaryzmów, przeszkadza podczas 
uroczystości szkolnych (więcej niż 3 razy). Jest złośliwy, agresywny, wulgarny, nie stara 
się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy. Nie dba o higienę 
i nie reaguje na zwracane uwagi. Nie nosi przewidzianego regulaminem stosownego 
stroju galowego. Nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym, 
zachowuje się wobec nich lekceważąco. 
 
 

V Postawa moralna  

4. Uczeń  spełnia przynajmniej trzy z niżej wymienionych warunków.  
a) Wykazuje się uczciwością i prawdomównością.  
b)Jest solidny i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków: 
dotrzymuje ustalonych terminów takich jak: poprawa sprawdzianu, zwrot książek do 
biblioteki, usprawiedliwień itp. Jest koleżeński i życzliwy, dąży do pokojowego 
rozwiązania konfliktów.  
c)Reaguje na złe zachowania innych (bójki, upokarzanie, wyśmiewanie) i nigdy nie 
namawia innych do złego zachowania.  



Szczegółowe kryteria oceniania zachowania w PSP 15                                                          12 

 

d) Chętnie/z własnej inicjatywy pomaga innym uczniom w nauce lub innych sytuacjach 
życiowych (np. pomaga uczniom niepełnosprawnym). 
 
3.Uczeń zazwyczaj wykazuje się uczciwością i prawdomównością (raz postąpił 
nieuczciwie i raz nie wywiązał się z  niżej wymienionych sytuacji: nie wywiązał  się z 
powierzonych mu zadań i obowiązków,  nie dotrzymał dotrzymuje ustalonych 
terminów  poprawy sprawdzianu, zwrotu książek do biblioteki lub  usprawiedliwień.  
(1-2 razy) zdarzyło się, że postąpił  niekoleżeńsko i nieżyczliwie. Dąży do pokojowego 
rozwiązania konfliktów. Reaguje na złe zachowania innych (bójki, upokarzanie, 
wyśmiewanie) i nigdy nie namawia innych do takich zachowań. Pomaga innym uczniom 
w nauce lub innych sytuacjach życiowych (np. pomaga uczniom niepełnosprawnym).   
 
2.Zdarzyło się (2-3 razy), że uczeń nie wykazał się  uczciwością i prawdomównością.  
Zazwyczaj stara się być solidnym i rzetelnym. Czasami (maksimum trzy razy)  nie 
wywiązał się z powierzonych mu zadań i obowiązków oraz nie dotrzymał  ustalonych 
terminów,  takich jak:  poprawa sprawdzianu, zwrot książek do biblioteki, 
usprawiedliwień itp. Był  niekoleżeński i nieżyczliwy jednak dąży do pokojowego 
rozwiązania konfliktów. Zdarzyło się raz – dwa razy,  że nie zareagował na złe 
zachowania innych, takie jak: bójka, upokarzanie czy wyśmiewanie lub namawiał 
innych do takich zachowań.  
 
1.Zdarzyło się (4-5 razy), że uczeń nie wykazał się  uczciwością i prawdomównością.  
Czasami stara się być solidnym i rzetelnym.  Zdarzyło się (maksimum 4 razy) , że nie 
wywiązał się z powierzonych mu zadań i obowiązków oraz nie dotrzymał  ustalonych 
terminów  takich jak:  poprawa sprawdzianu, zwrot książek do biblioteki, 
usprawiedliwień itp. Był  niekoleżeński i nieżyczliwy, jednak dąży do pokojowego 
rozwiązania konfliktów. Zdarzyło się (3 razy ), że nie zareagował na złe zachowania 
innych, takie jak: bójka, upokarzanie czy wyśmiewanie lub namawiał innych do takich 
zachowań.   
 
0.Zdarzyło się (więcej niż 5 razy), że uczeń nie wykazał się  uczciwością i 
prawdomównością.  Zazwyczaj jest niesolidny i nierzetelny.  Zdarzyło się (5 razy) , że 
nie wywiązał się z powierzonych mu zadań i obowiązków oraz nie dotrzymał  
ustalonych terminów  takich jak:  poprawa sprawdzianu, zwrot książek do biblioteki, 
usprawiedliwień itp. Był  niekoleżeński i nieżyczliwy. Zdarzyło się (więcej niż 3 razy ), że 
nie zareagował na złe zachowania innych takich jak: bójka, upokarzanie czy 
wyśmiewanie lub namawiał innych do takich zachowań.   
 

VI Postawa społeczna 
 
4 . Uczeń zawsze szanuje cudzą pracę i zawsze dba o mienie publiczne i prywatne, 
reaguje na zniszczenia mienia przez innych. 
Uczeń realizuje przynajmniej dwa wymienione poniżej działania w sposób szczególny: 
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1) aktywnie pełni funkcje w Samorządzie Szkolnym lub klasowym lub jest 

członkiem Pocztu Sztandarowego Szkoły. Wzorowo wywiązuje się z 

powierzonych mu przez nauczyciela zadań i funkcji klasowych, 

2) angażuje się w akcje charytatywne lub działania społeczne, wolontariackie lub 

dotyczące promocji zdrowia na terenie szkoły lub na rzecz środowiska lokalnego, 

w których szkoła bierze udział  

3)  angażuje się w organizację uroczystości, imprez, apeli szkolnych, Dni Otwartych, 

Festynu Środowiskowego, itp.(co najmniej 2) 

4) aktywnie działa na rzecz ochrony przyrody, angażuje się w działalność 

ekologiczną na terenie szkoły lub na rzecz środowiska lokalnego, w których 

szkoła bierze udział  

 

3. Uczeń zawsze szanuje cudzą pracę i zawsze dba o mienie publiczne i prywatne, 
reaguje na zniszczenia mienia przez innych. 
Realizuje przynajmniej dwie wymienione niżej aktywności: 
 

1) bez zastrzeżeń pełni funkcje w Samorządzie Szkolnym lub klasowym lub jest 

członkiem Pocztu Sztandarowego Szkoły. Wzorowo wywiązuje się z 

powierzonych mu przez nauczyciela zadań i funkcji. 

2) uczestniczy w niektórych akcjach charytatywnych lub działaniach społecznych, 

wolontariackich lub dotyczących promocji zdrowia na terenie szkoły lub na rzecz 

środowiska lokalnego, w których szkoła bierze udział, 

3) bierze udział w organizacji uroczystości, imprez, apeli szkolnych, itp. 

4) działa na rzecz ochrony przyrody, angażuje się w działalność ekologiczną na 

terenie szkoły lub na rzecz środowiska lokalnego, w której szkoła bierze udział. 

 
 
2. Nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu zadań i funkcji, nie uchyla się jednak 
od prac na rzecz zespołu klasowego, wspiera akcje charytatywne, bierze udział w 
niektórych działaniach społecznych, ekologicznych lub imprezach organizowanych 
przez szkołę. Zdarzyło mu się raz celowe niszczenie drobnego mienia szkolnego bądź 
prywatnego lub nieposzanowanie czyjejś pracy.  
 
1.  Brał udział w jednej aktywności , z inicjatywy wychowawcy lub innych nauczycieli  
(udział w akademii lub imprezie szkolnej, klasowej, wsparcie charytatywne, działanie 
zdrowotne lub ekologiczne, itp.), zazwyczaj wywiązuje się z funkcji dyżurnego 
klasowego.  Zdarzyło mu się celowe niszczenie drobnego mienia szkolnego bądź 
prywatnego lub nieposzanowanie czyjejś pracy.  
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0. Nie wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczyciela, niechętne podejmuje 
się działań na rzecz innych,  nie realizuje żadnej z aktywności ani z własnej inicjatywy 
,ani z inicjatywy innych. Nie szanuje mienia szkolnego i prywatnego, niszczy pracę 
innych.  
 
 

VII Przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w szkole 
 
4. Uczeń zawsze przestrzega zasad zachowania na zajęciach i przerwach oraz poza 
szkołą, w czasie wyjść z nauczycielem. Stosuje się do regulaminów obowiązujących w 
szkole. Nigdy nie jest upominany przez nauczyciela. Dba o porządek w miejscu pracy. 
Nigdy nie rozmawia na lekcji. Zawsze stosuje się do poleceń nauczyciela w szkole i poza 
nią. Zawsze ma obuwie zmienne, okrycie wierzchnie pozostawia w szatni. 

Jego wygląd zawsze jest bez zarzutu, zgodny z zasadami schludnego wyglądu 
określonymi w Statucie Szkoły: nie zdarzyło się upomnienie dotyczące makijażu, 
nieodpowiedniego ubioru, fryzury, zbyt długich i pomalowanych paznokci, nadmiernej 
lub niestosownej biżuterii, pojawienia się tatuaży lub kolczykowania różnych części 
ciała. 

3. Zdarzyło się, że uczeń nie respektował regulaminów obowiązujących w szkole: raz 
trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego zachowanie podczas przerw i wyjść 
pozaszkolnych oraz strój nie są zgodne z zasadami i normami  obowiązującymi w szkole.  
Jeden lub dwa razy uczeń nie miał obuwia zmiennego i nie pozostawił okrycia 
wierzchniego w szatni. 

  Ma do dwóch wpisów w zeszycie uwag dotyczących rozmów oraz przeszkadzania na 
lekcji nauczycielowi.  

2. Zdarzyło się uczniowi trzykrotne pisemne upomnienie dotyczące złamania zasad i 
norm (rozmowy na lekcji, wstawanie z miejsca bez zgody nauczyciela, głośne 
komentarze, niewłaściwe zachowanie na przerwie i podczas wyjść pozaszkolnych 
itp.)oraz nieodpowiedni strój. Trzy, cztery razy uczeń nie miał obuwia zmiennego i nie 
pozostawił okrycia wierzchniego w szatni. 

 

1. Od 4 do 7 razy zachowanie ucznia było przykładem łamania norm i zasad 
obowiązujących w szkole ( nieodpowiednie zachowanie) oraz niestosowny strój .Pięć i 
więcej razy uczeń nie miał obuwia zmiennego i nie pozostawił okrycia wierzchniego w 
szatni. 

 

0. Powyżej 7 razy zachowanie ucznia jest przykładem łamania norm i zasad 
obowiązujących w szkole. Uczeń nie zmienia swojej postawy, mimo zwracanych uwag. 
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VIII Przestrzeganie regulaminów i zasad bezpieczeństwa. 

4. Uczeń zawsze sam przestrzega regulaminów i zasad bezpieczeństwa oraz 
prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia w szkole i poza szkołą (podczas  zajęć 
lekcyjnych, przerw, wycieczek, zawodów sportowych). Nie stwarza sytuacji 
zagrażających zdrowiu własnemu i innych. 

3. Raz lub dwa razy trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie 
może spowodować ( lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób 
(np.: niebezpieczne zabawy, popychanie, przepychanie się, podstawianie nogi, 
bieganie po korytarzu szkolnym, rzucanie w innych, skakanie po ławkach, niewłaściwe 
obchodzenie się ze sprzętem sportowym, niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i komunikacji publicznej, przebywanie w miejscach zabronionych, 
niewłaściwe użytkowanie rzeczy, przynoszenie rzeczy niebezpiecznych). Jeden raz 
zlekceważył on takie zagrożenia, ale zareagował na zwracaną mu uwagę.  

2. Zdarzyło się ( 3- 4 razy), ze uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego 
lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu 
uwagę.  

 

1. Od 5 do 7 razy zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub lekceważy zasady 
bezpieczeństwa i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi. 

 

0. Powyżej 7 razy zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy 
zasady bezpieczeństwa  i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. Nie 
zmienia obuwia i nie zostawia okrycia wierzchniego w szatni. 
 
 

 

 

 

 


